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1. NOTA INTRODUTÓRIA  
 

A caracterização e compreensão do sistema biofísico que se encontra presente num dado território é uma questão 

determinante no atual quadro do ordenamento do território, não obstante inúmeras vezes assistirmos a uma desconsideração 

das características biofísicas que marcam a sua identidade. 

A consideração dos aspetos biofísicos é fundamental para uma adequada organização do espaço e para uma 

utilização racional e sustentável dos recursos naturais em presença e para um reforço efetivo da qualidade de vida 

da população. 

Um processo de ordenamento sustentado e sustentável apenas poderá ser verdadeiramente efetivo se forem tidas em 

consideração as aptidões, as capacidades e potencialidades do território e não apenas as restrições ao uso dos solos. 

Este documento pretende assegurar um conhecimento do sistema biofísico que caracteriza e marca a identidade do 

concelho de Montemor-o-Novo, que sustente a definição das potencialidades e constrangimentos ao nível do território em 

estudo, e a identificação de algumas oportunidades e ameaças que poderão orientar o processo de tomada de decisão em 

torno da racional utilização do território num horizonte temporal de médio e longo prazo. 
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2. CLIMA   

“O conhecimento do clima de uma região é fundamental para o planeamento e gestão das atividades socioeconómicas, e 

também essencial para mitigar as consequências dos riscos climáticos”1.  

Tendo em presença este pressuposto, caracterizar-se-á sumariamente o clima do concelho, através da avaliação de vários 

parâmetros climáticos, designadamente a temperatura do ar, precipitação, humidade do ar, vento, insolação e radiação solar, 

utilizando-se as normais climatológicas mais recentes recolhidas para a estação climatológica de Évora n.º 557 (38˚ 34’N; 07˚ 

54’W; (Alt. 309m), dado que é a estação mais próxima do concelho.  

Foram ainda utilizados dados disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente – Atlas do Ambiente Digital 

(http://sniamb.apambiente.pt/) e pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que complementaram a informação 

relativa a alguns dos parâmetros climáticos em análise. 

2.1. CARATERIZAÇÃO   

O clima da região Alentejo caracteriza-se, genericamente, por apresentar verões quentes e secos e invernos frios e húmidos, 

com as amplitudes térmicas e a intensidade a aumentar no sentido do litoral para o interior. 

Baseada nos valores médios da temperatura do ar e da quantidade de precipitação, e na distribuição correlacionada destes 

dois elementos pelos meses do ano, a classificação climática de Köppen -Geiger2 (Vd. figura seguinte) considera que o 

concelho de Montemor-o-Novo apresenta um tipo de clima Csa, - clima temperado com verões quentes e secos, 

significando: 

C - Clima mesotérmico (temperado), em que a temperatura do mês mais frio é inferior a 18°C, mas superior a -3°C, enquanto 

o mês mais quente apresenta valores superiores a 10°C; 

s - Estação seca no Verão, em que a quantidade de precipitação do mês mais seco do semestre quente é inferior a 1/3 do 

mês mais chuvoso do semestre frio e inferior a 40 mm; 

a - Verão quente, em que a temperatura média do mês mais quente é superior a 22°C. 

                                                           
1 Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), 
2 Classificação que corresponde à última revisão de Köppen em 1936 - IPMA 
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Figura 1 - Classificação Climática de Köppen 

Fonte: Instituto Português do Mar e da Atmosfera (https://www.ipma.pt/) 

No que respeita ao parâmetro climático temperatura, e de acordo com as normais climatológicas (provisórias) referentes ao 

período de 1981-2010 (Vd. quadro 1 e figura seguintes) constata-se que a temperatura média anual é de 16,5°C.  

Quadro 1 - Temperatura do ar, normais climatológicas, Évora, 1981 – 2010 (provisórias) 

Mês 
Maior Valor, 
Temperatura 

Máxima 

Média, 
Temperatura 

Máxima 

Média, 
Temperatura 

Média 

Média, 
Temperatura 

Mínima 

Menor Valor, 
Temperatura 

Mínima 

Janeiro 24,7 13,4 9,6 5,8 -2,9 

Fevereiro 24,2 14,7 10,7 6,7 -1,4 

Março 31,3 18 13,3 8,6 -2,3 

Abril 32,3 19,1 14,3 9,5 2,9 

Maio 37,8 22,6 17,1 11,7 4,9 

Junho 41,8 27,9 21,4 14,8 6,7 

Julho 45,3 31,1 23,9 16,6 10,9 

Agosto 46 31,1 24,1 17 11,4 

Setembro 44,2 27,8 21,9 16 9,1 

Outubro 36,7 22,2 17,7 13,2 5,5 

Novembro 27,6 17,1 13,4 9,7 0 

Dezembro 24,4 13,8 10,5 7,1 -0,5 

Fonte: Instituto Português do Mar e da Atmosfera (https://www.ipma.pt/) 

Verificando-se que os valores da temperatura média mais baixos ocorrem no mês de janeiro, com 9,6°C, e os valores 

médios mais elevados no mês de agosto, com um registo de 24,1°C, traduzindo-se numa amplitude térmica média de 

14,5°C. 
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Figura 2 - Temperatura do ar, normais climatológicas (Évora, 1981-2010 – provisórias) 

Fonte: Instituto Português do Mar e da Atmosfera (https://www.ipma.pt/) 

De acordo com os dados registados, o menor valor de temperatura mínima ocorreu em janeiro (-2,9ºC) e o maior valor de 

temperatura máxima em agosto (46ºC). 

Geralmente os verões são quentes e secos e os invernos húmidos e frios, registando-se uma média de 107 dias por ano 

com temperaturas máximas superiores a 25°C, o que ocorre nos meses de março a novembro. A ocorrência de temperaturas 

mínimas inferiores a 0°C regista-se entre dezembro e março (4 meses)3. 

Relativamente ao elemento climático precipitação, e tendo presente as normais climatológicas (provisórias) da Estação 

Climatológica de Évora (1981 e 2010), representadas no quadro e figuras seguintes, constata-se que a média da quantidade 

de precipitação acumulada é de 585,3 mm por ano, registando um valor mínimo de 4,1 mm em julho e um máximo de 95,1 

mm no mês de dezembro. 

Quadro 2 - Precipitação, normais climatológicas, Évora, 1981 / 2010 (Provisórias) - Média da quantidade de precipitação total (09-
09UTC), (mm) 

Mês 
Valor da Média 
da Quantidade 

Total 

Valor da 
Quantidade 

Máxima Diária 

janeiro 60,7 62,7 

fevereiro 51,9 69,5 

março 43,9 40,3 

abril 55 47,3 

maio 46,5 51,5 

junho 16,5 37,2 

julho 4,1 33,9 

agosto 8,2 48,9 

setembro 32,2 55,3 

outubro 83,6 63,8 

novembro 87,6 53,2 

dezembro 95,1 44,2 

Fonte: Instituto Português do Mar e da Atmosfera (https://www.ipma.pt/) 

                                                           
3 (Dados das normais climatológicas de 1971-2000) 
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O valor mais elevado da precipitação máxima diária registada para o período 1981-2010 ocorreu no mês de fevereiro com 

69,5 mm, e o registo mais baixo, com um valor de 33,9 mm, ocorreu em julho. 

 
Figura 3 - Precipitação, normais climatológicas (Évora, 1981-2010 – provisórias)  

Fonte: Instituto Português do Mar e da Atmosfera (https://www.ipma.pt/) 

Os valores máximos de precipitação ocorrem nos meses de outubro a janeiro, verificando-se a partir do início da 

primavera uma diminuição dos valores de precipitação registando-se os valores mínimos no verão, em particular nos meses 

de junho, julho e agosto. 

 

Figura 4 - Gráfico termopluviométrico relativo às normais climatológicas – (Évora, 1981-2010) – provisórias 

Fonte: Instituto Português do Mar e da Atmosfera (https://www.ipma.pt/) - adaptado 

Pela observação do gráfico termopluviométrico da Estação Climatológica de Évora verifica-se que existe um período de quatro 

meses (junho a setembro) em que o valor da precipitação (em mm) é inferior ao dobro do valor da temperatura (em °C), o 

que significa que são meses biologicamente secos. 
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No que respeita à humidade relativa média do ar verifica-se que tem uma variação ao longo do dia na razão inversa da 

temperatura, atingindo os valores mais baixos no período da tarde quando a temperatura atinge valores mais elevados. Assim, 

considera-se que os registos relativos às 9h são, geralmente, uma boa aproximação da média dos valores das 24 horas 

diárias. 

 
Figura 5 - Valores médios mensais da humidade relativa média do ar medida às 9h00 (Évora, 1971-2000)  

Fonte: Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Montemor-o-Novo 

De acordo com o quadro anterior, o valor médio anual da humidade relativa do ar, registado às 9 horas, é de 76%, variando 

entre 87% nos meses de dezembro e janeiro e 62% no mês de julho, concluindo-se que a humidade relativa do ar é mais 

elevada nos meses de outubro a março (>80%). 

Relativamente ao parâmetro climático vento, e de acordo com as normais climatológicas da estação de Évora (1971-2000), 

a velocidade média do vento varia ao longo do ano entre os 9,9 km/h, em agosto, e os 20,0 Km/h, no mês de julho, verificando-

se que os ventos de maior intensidade são provenientes do quadrante Noroeste (Quadro 3 e Figura 6). 

Quadro 3 - Médias mensais da frequência e velocidade do vento - (Évora, 1971 - 2000) 

 
N NE E SE S SW W NW 

f v f v f v f v f v f v f v f v 

janeiro 13,8 15,5 16,1 13,6 11,0 12,2 7,2 12,4 10,7 14,7 11,2 15,7 10,9 15,8 18,8 17,9 

fevereiro 13,6 16,1 14,2 14,9 9,2 13,2 7,0 13,8 9,8 13,7 13,1 16,5 13,2 18,6 19,8 19,2 

março 18,6 16,9 12,2 15,8 7,6 14,0 5,2 13,0 6,6 12,7 10,5 15,0 12,1 16,7 27,1 19,8 

abril 18,3 17,6 9,1 15,4 5,4 13,3 4,8 13,8 9,1 13,0 12,9 15,1 14,7 16,4 25,5 19,6 

maio 16,2 17,5 5,7 14,9 3,3 13,5 3,7 13,0 8,0 13,5 15,4 15,6 17,9 15,0 29,5 19,3 

junho 17,0 16,7 4,2 13,3 2,6 12,0 2,7 11,2 7,2 11,3 14,2 13,9 18,1 14,6 33,8 19,2 

julho 19,4 18,0 4,4 14,0 2,5 11,6 2,2 11,4 5,7 10,5 12,8 13,3 15,6 14,1 37,2 20,0 

agosto 19,9 18,1 4,2 13,3 2,6 11,2 2,6 10,5 5,8 9,9 10,5 13,2 13,6 13,7 40,5 19,5 

setembro 17,3 16,0 5,6 12,5 4,2 10,4 5,3 11,5 7,8 11,9 12,8 13,4 13,0 12,8 33,6 18,5 

outubro 15,8 14,9 9,7 12,7 7,7 12,1 8,0 13,0 12,0 14,5 13,0 15,1 10,5 14,6 23,0 17,8 

novembro 17,0 15,5 14,5 12,9 11,4 11,4 8,8 13,4 9,7 13,4 10,1 15,2 8,7 15,8 19,5 18,0 

dezembro 14,2 15,7 16,5 13,2 13,5 12,4 7,5 14,3 10,0 16,0 11,8 16,3 10,1 17,4 15,8 18,0 

f = frequência do vento (%); v = velocidade do vento (Km/h) às 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21 UTC  

Fonte: Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Montemor-o-Novo 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Média mensal (%) 87 85 79 75 72 67 62 65 70 79 84 87
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Figura 6 - Rosa-dos-ventos - gráfico anual - (Évora, 1971 – 2000) 

Fonte: Dados da Normais Climatológicas de 1971-2000 Évora (557) 

De acordo com os registos efetuados, a velocidade média do vento é mais expressiva no mês de agosto, com um valor de 

16,2 km/h, sendo os valores mínimos registados nos meses de outubro e novembro (14,5 km /h). 

 
Figura 7 - Valores mensais da velocidade média do vento (Km/h) – (Évora, 1971 – 2000) 

Fonte: Dados da Normais Climatológicas de 1971-2000 - Évora (557) 

De acordo com a informação da figura seguinte, o maior valor da rajada máxima registada ao longo do período compreendido 

entre 1971 e 2000 ocorreu no mês de dezembro, apresentando um valor da ordem dos 124 km/h, tendo o valor mínimo da 

rajada máxima com uma velocidade de 77 km/h sido registado no mês de julho. 
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Figura 8 - Valores mensais da rajada máxima (Km/h) – (Évora, 1971 – 2000) 

Fonte: Dados da Normais Climatológicas de 1971-2000 - Évora (557) 

O número de horas de sol descoberto acima do horizonte - insolação - é um elemento climático muito importante para as 

diferentes atividades humanas e também para o comportamento dos ecossistemas Em Portugal, os valores médios anuais 

de insolação aumentam de norte para sul e do litoral para o interior (Vd. figura seguinte), verificando-se que o concelho de 

Montemor-o-Novo se situa numa zona com valores médios anuais superiores à média do País.  

De acordo com as últimas normais climatológicas publicadas (1981-2010), registou-se para a estação de Évora uma média 

anual de 2714,6 horas, verificando-se que o número médio de dias com insolação superior a 80% foi de 148,7, com os valores 

mais elevados a registarem-se nos meses de julho e agosto respetivamente com 20,6 e 22,3 dias. 

 
Figura 9 - Insolação - valores médios anuais (horas), período 1931-1960 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente – Atlas do Ambiente Digital (http://sniamb.apambiente.pt/) 

Tal como a insolação, também a radiação solar (energia irradiada pelo sol, que alcança a superfície terrestre sob a forma de 

calor (infravermelhos) ou raios ultra de luz (ultravioletas e luz visível) aumenta de norte para sul e do litoral para o interior 

atingindo os valores médios mais altos no Alentejo Interior e Algarve, constatando-se que o concelho de Montemor-o-Novo 

se situa numa zona com valores de radiação na ordem dos 145 a 155 Kcal/cm2. 
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Figura 10 - Radiação Solar - quantidade total de radiação global (kcal/cm2), período 1938-1970 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente – Atlas do Ambiente Digital (http://sniamb.apambiente.pt/) 

Constata-se assim, que face à generalidade do país, o concelho de Montemor-o-Novo apresenta um elevado potencial 

solar que é ainda subaproveitado, podendo este recurso energético ser potenciado. 

Em resumo, as principais características climáticas do concelho são: 

 verões quentes e secos, por vezes com temperaturas superiores a 40ºC e Invernos húmidos e frios com 

temperaturas que podem descer abaixo dos 0ºC; 

 outubro a dezembro são os meses onde se registam os valores de precipitação mais elevada; 

 julho e agosto apresentam as temperaturas mais elevadas e são os meses com valores mais reduzidos 

de precipitação e de humidade relativa do ar; por outro lado, ocorrem neste período os níveis mais 

elevados de velocidade média do vento; 

 Ventos de maior intensidade são provenientes do quadrante noroeste e mais frequentes entre os meses 

de fevereiro a agosto. 

 O concelho apresenta grande potencial solar com 2600 a 2700 horas de sol por ano. 

2.2. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS   

Na convenção quadro das nações unidas para as alterações climáticas (UNFCCC) definiu-se como "alterações climáticas" 

uma mudança no clima que seja atribuída direta ou indiretamente a atividades humanas que alterem a composição global da 

atmosfera e que seja adicional à variabilidade climática natural observada durante longos períodos de tempo comparáveis. 

A avaliação dos impactes negativos dessas alterações, a identificação das vulnerabilidades atuais e futuras, bem como a 

definição de medidas de adaptação e mitigação têm sido amplamente estudadas e constituem um dos desafios ao 

planeamento municipal. Neste contexto, e tendo presente o preconizado na "Estratégia Nacional para a Adaptação às 

Alterações Climáticas - ENAAC 2020", foram já desenvolvidos ao nível do país um conjunto de estudos onde é abordada esta 

matéria, destacando-se o projeto ClimAdaPT.Local cujo principal objetivo é iniciar um processo contínuo de elaboração de 
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Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC), o projeto SIAM (Alterações Climáticas em Portugal 

- Cenários, Impactes e Medidas de adaptação) e a Estratégia Nacional para as Florestas (ENF, 2015).  

As tendências já estudadas no âmbito destes projetos apontam para que as alterações climáticas em Portugal se façam sentir 

"no aumento da temperatura, na diminuição da precipitação e humidade relativa, na variação da intensidade dos ventos, no 

aumento da radiação solar e no aumento da frequência e intensidade dos eventos extremos. O aumento da temperatura irá 

verificar-se ao nível do aumento da temperatura média e da temperatura máxima no verão, no incremento do número de dias 

quentes (máxima superior a 35ºC), de noites tropicais (mínimas superiores a 20ºC) e da frequência e intensidade das ondas 

de calor. Por outro lado, diminuirão os dias de geada ou dias com temperaturas mínimas inferiores a 0ºC. No que se refere à 

precipitação, a incerteza do clima futuro é substancialmente maior. Todavia, quase todos os modelos prevêem redução da 

precipitação e da humidade relativa em Portugal Continental durante a primavera, verão e outono, com as maiores perdas a 

ocorrerem nas regiões do sul. Outra das características relevantes ao nível das alterações climáticas será o aumento de 

frequência dos fenómenos extremos (cheias, tempestades, secas e ondas de calor)”4. 

Considerando que estas alterações têm impactes supramunicipais, foi elaborado o plano intermunicipal de adaptação às 

alterações climáticas do Alentejo Central (PIAAC-AC), que através da identificação das vulnerabilidades atuais e futuras 

define as linhas gerais de adaptação às estratégias municipais de alterações climáticas e o modo de integração nos 

instrumentos de planeamento e ordenamento municipal. No entanto, perspetivando-se que as alterações projetadas para o 

concelho de Montemor-o-Novo serão similares ao concelho de Évora, apresenta-se a ficha climática de Évora produzida no 

âmbito do projeto ClimAdaPT.Local (vd. Figura relativa à Ficha Climática) em que são identificadas as alterações projetadas 

para o final do séc. XXI. 

                                                           
4 ENF, 2015 
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Figura 11 - Ficha Climática - Évora - parte integrante do "Manual para avaliação de vulnerabilidades futuras" - Projeto 

ClimAdaPT.Local 

Estas tendências, a confirmarem-se, acarretarão importantes desafios que poderão a médio e longo prazo afetar o 

desenvolvimento municipal e implicar a definição de novas prioridades, pelo que as linhas gerais de adaptação do plano 

intermunicipal de adaptação às alterações climáticas do Alentejo Central (PIAAC-AC) serão integradas 

atempadamente nos planos territoriais de âmbito municipal, permitindo ao município estar melhor preparado para lidar 

com os potenciais impactos das alterações climáticas. 
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3. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA   

 

3.1. ENQUADRAMENTO 
GEOLÓGICO  

 

Na área do concelho de Montemor-o-Novo ocorrem formações com idades desde o Pré-Câmbrico (Neoproterozoico) até à 

Atualidade. Estas formações enquadram-se em duas grandes unidades morfo-estruturais: o Maciço Antigo (Zona de Ossa 

Morena e Zona Sul Portuguesa) e a Bacia Terciária do Tejo e do Sado.  

 
Figura 12 - Unidades morfo-estruturais em Portugal Continental 

Fonte: Atlas de Portugal, IGP – adaptado 

O maciço antigo é a unidade geológica mais representativa em Portugal Continental, sendo maioritariamente constituída por 

um substrato rochoso de idade paleozóica, de origem metamórfica e plutónica. 

As Bacias Terciárias do Tejo e Sado constituem bacias sedimentares com depósitos basicamente compostos por séries 

detríticas continentais de idade respetivamente paleogénico-neogénica e neogénica, com intercalações marinhas e salobras 

correspondentes aos máximos das transgressões miocénicas. 

Dado que não se encontra publicada a totalidade das cartas geológicas que abrangem o concelho de Montemor-o-Novo à 

escala 1/50000, optou-se pela utilização da Carta Geológica de Portugal 1: 1 000 000 publicada em 2010 pelo Laboratório 

Nacional de Energia e Geologia (LNEG) para a representação das unidades geológicas e estruturas do concelho (vd. Figura 

relativa à Geologia e Desenho II.6.14 - Carta Geológica). 



 
 

 
 

 

  
SISTEMA BIOFÍSICO - 21 

VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARATERIZAÇÃO 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
3/

20
21

 D
P
 

No quadro seguinte encontram-se identificadas as formações geológicas existentes no concelho. 

Quadro 4 - Formações geológicas existentes no concelho de Montemor-o-Novo e litologia predominante 

Descrição Idade Litologia Predominante 

GAMA – Gabros, anortositos e dioritos 360-310 Ma 

Rocha ígnea, 
magmáticas ou 
eruptiva. 

Gabro. Rocha anortosítica. Diorito. 

g2_b – Granitos biotíticos com plagioclase cálcica 310-290 Ma Granito 

pi – Granófiros, pórfiros e riolitos 310-290 Ma Riolito 

D2C1 – Metavulcanitos ácidos e básicos, metargilitos e 
metacalcários 

Devónico Médio a 
Carbónico Inferior 

Rocha ígnea de granularidade fina. 

g1a – Tonalitos e granodioritos 360-310 Ma Tonalito. Granodiorito 

SD – Filitos e quartzitos 
Silúrico Superior a 
Devónico Inferior 

Rocha 
metamórfica 

Filito 

D2-3f – Filitos, metassiltitos, metaquartzovaques (flysch) e 
metavulcanitos ácidos e básicos associados 

Devónico Médio a 
Superior 

Filito 

NP2 – Filitos, metagrauvaques, metachertes, 
metaconglomerados, metacalcários e xistos 

Neoproterozóico Filito. 

SD1 – Metagrauvaques, quartzitos, metassiltitos, 
metachertes, filitos, quartzofilitos,metavulcanitos 

Ordovícico Superior a 
Devónico Inferior 

Filito. Quartzito. Ardósia. Rocha ígnea de 
granularidade fina. 

gz – Ortognaisses, granitos e dioritos deformados 490-470 Ma Ortognaisse. Granito. Diorito 

v – Xistos verdes (crusta oceânica), equivalente a D2-3_a (?) 
Silúrico superior a 
Devónico Inferior 

Xisto 

E – Arenitos, arcoses, conglomerados, argilitos e siltitos Paleogénico 

Rocha 
sedimentar 

Arenito. Conglomerado. Argilito. Siltito 

N1c – Arenitos, argilitos, conglomerados e calcários 
(depósitos continentais) 

Miocénico Arenito. Conglomerado. Siltito 

N2 – Arenitos, conglomerados e siltitos Pliocénico Arenito. Conglomerado. Siltito 

C2 – Conglomerados, arenitos, argilitos e carvão Carbónico Superior Conglomerado. Arenito. Argilito. Carvão 

N1m – Conglomerados, arenitos, biocalcarenitos, siltitos e 
argilitos (depósitos marinhos) 

Miocénico 
Conglomerado. Arenito. Rocha rica em 
matéria orgânica. Siltito 

Q2 – Areias, cascalheiras, siltes e argilas Holocénico 
Sedimento. Areia. Sedimento detítico. Silte. 
Argila. 

Fonte: LNEG (http://geoportal.lneg.pt/geoportal/mapas/index.html?servico=CGP1M) – adaptado 

A área abrangida pelo concelho é constituída por terrenos cuja idade vai desde o Proterozóico Superior até aos tempos 

modernos. Os terrenos mais antigos são constituídos por migmatitos e gnaisses graníticos (série-gnaisso-migmatítica), aos 

quais se sobrepõe um complexo metamórfico com várias litologias (micaxistos, grauvaques, metaliditos, metavulcanitos, etc...) 

designado por "série negra", no qual se inclui a "Formação de Escoural". Seguem-se, da base para o topo, as seguintes 

unidades litoestratigráficas: Formação de Monfurado" (Câmbrico inferior) - micaxistos feldspáticos e leptinitos anfibólicos; 

"Formação de Carvalhal" (Ordovícico - Silúrico) - metavulcanitos, anfibolitos e micaxistos; "Formação da Pedreira da 

Engenharia" (Devónico médio) e "Formação de Cabrela" (provável Devónico superior e Carbónico inferior) - xistos 

grauvaques, vulcanitos e calcários (Carvalhosa e Zbyszewski, 1994).5  

                                                           
5 (http://www.patrimoniocultural.pt/media/uploads/trabalhosdearqueologia/48/5.pdf) 
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Figura 13 - Geologia 

Fonte: LNEG (http://geoportal.lneg.pt/geoportal/mapas/index.html?servico=CGP1M) 
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Segundo Carvalhosa et al. (1994), na região de Montemor-o-Novo os terrenos da Zona de Ossa Morena foram atingidos por 

duas fases principais de dobramento, seguidas de deformações frágeis que deram origem a cavalgamentos e desligamentos, 

movimentos estes pertencentes ao ciclo hercínico. É uma região caracterizada por dobramento dominante com orientação 

geral noroeste/sudeste, planos axiais subverticais e vergência para sudoeste. Evidenciam-se também algumas 

megaestruturas, tais como: - Sinclinal de Cabrela e de Carvalhal - Anticlinório de Montemor-Évora - Anticlinal de Safira - 

Sinforma de Monfurado.6 

Em resultado da informação disponibilizada, torna-se possível identificar a existência de uma falha geológica, presente na 

zona sul do concelho. Esta falha tem origem num cavalgamento que ocorre na zona Poente da freguesia de São Cristóvão, 

desenvolvendo-se com uma orientação noroeste/sudeste. A falha presente nesta zona do concelho atravessa as freguesias 

de São Cristóvão e Santiago do Escoural, prolongando-se para Nascente, em direção ao concelho de Évora. 

O cavalgamento (falha inversa ou contrária) identificado na zona Poente da freguesia de São Cristóvão tem uma 

orientação noroeste/sudeste e atravessa toda a zona sul do território concelhio, seguindo em direção ao concelho 

vizinho de Alcácer do Sal. 

Para além da falha e do cavalgamento supra identificados, importa ainda referir a existência de um carreamento, com 

orientação geral noroeste/sudeste que atravessa o concelho na sua totalidade. 

                                                           
6 Caraterização Hidroquímica Das Águas Subterrâneas Das Rochas Cristalinas Dos Concelhos De Montemor-O-Novo E Vendas Novas - Nota Prévia Sílvia GUERREIRO (1); 
António CHAMBEL (2); Jorge DUQUE (3) 
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3.2. LITOLOGIA   

Em termos litológicos, o concelho de Montemor-o-Novo é composto por formações sedimentares, a norte e a oeste (Cabrela, 

Cortiçadas de Lavre e Lavre); por formações sedimentares e metamórficas, na zona central; por rochas eruptivas 

plutónicas, na zona de Foros de Vale de Figueira, Ciborro, Santa Sofia e Santiago do Escoural, e na zona sul por tochas 

eruptivas vulcânicas (envolvente de São Cristóvão) (vd. Figuras relativas aos Complexos Litológicos e Litologia). 

A litologia predominante no concelho de Montemor-o-Novo é composta por formações sedimentares metamórficas 

constituídas essencialmente por xistos e grauvaques, verificando-se ainda existência de metavulcanitos e rochas 

carbonatadas no eixo que constitui a Serra de Monfurado.  

  

Formações Sedimentares Formações sedimentares e metamórficas 

  

Rochas eruptivas plutónicas Rochas eruptivas vulcânicas 

Figura 14 - Complexos Litológicos 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente – Atlas do Ambiente Digital (http://sniamb.apambiente.pt/) 



 
 

 
 

 

  
SISTEMA BIOFÍSICO - 25 

VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARATERIZAÇÃO 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
3/

20
21

 D
P
 

Nas formações sedimentares destacam-se os arenitos, calcários mais ou menos margosos, areias, cascalheiras e argilas 

(quadrante noroeste do concelho e poente de Cabrela). Relativamente às Rochas Eruptivas Plutónicas verifica-se que são 

compostas essencialmente por quartzodioritos (Foros de Vale de Figueira, Ferro da Agulha, Santa Sofia e Casa Branca) e 

Granitos e rochas afins (Ciborro e São Geraldo). As Rochas Eruptivas Vulcânicas constituídas por Pórfiros quartzíferos, com 

uma expressão reduzida no concelho, surgem apenas na envolvente do aglomerado de São Cristóvão. 

Quadro 5 - Litologia presente no concelho de Montemor-o-Novo 

Código 
Litológico 

Complexo Litológico  Período Geológico Designação 
% de 

área do 
concelho 

1 Formações Sedimentares Holocénico Aluviões 

27,6% 

7 Formações Sedimentares Holocénico / Plio – Plistocénico 
Areias, calhaus rolados, arenitos pouco 
consolidados, argilas 

8 Formações Sedimentares Plistocéncico / Mio – Plistocéncico 
Arenitos, calcários mais ou menos margosos, 
areias, cascalheiras, argilas 

9 Formações Sedimentares 
Plistocéncico / Paleogénico – 
Miocénico 

Cascalheiras de planalto, arcoses da Beira 
Baixa, arenitos, calcários 

17 
Formações Sedimentares 
Metamórficas 

Carbónico Continental / Carbónico 
Marinho e Devónico e Devónico 

Xistos argilosos, grauvaques, arenitos 

44,5% 

18 
Formações Sedimentares 
Metamórficas 

Devónico / Do Devónico Marinho ao 
Pré-Câmbrico 

Metavulcanitos 

19 
Formações Sedimentares 
Metamórficas 

Devónico / Do Devónico Marinho ao 
Pré-Câmbrico 

Rochas carbonatadas 

20 
Formações Sedimentares 
Metamórficas 

Câmbrico / Devónico e Silúrico Xistos, quartzitos, anfibolitos 

22 
Formações Sedimentares 
Metamórficas 

Ao Pré – Câmbrico / Silúrico e 
Ordovícico 

Xistos, grauvaques 

300 Rochas Eruptivas Vulcânicas Pré – Câmbrico Pórfiros quartzíferos 4,4% 

310 Rochas Eruptivas Plutônicas Pré – Câmbrico Granitos e rochas afins 

23,5% 311 Rochas Eruptivas Plutônicas Pré – Câmbrico Quartzodioritos 

331 Rochas Eruptivas Plutônicas Pré – Câmbrico Gabros 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente - Atlas do Ambiente Digital (http://sniamb.apambiente.pt/) – adaptado 
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Figura 15 - Litologia 

Fonte: Limites administrativos CAOP,2015; Cartografia de base, DGT 
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3.3. HIDROGEOLOGIA  
 

O Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo (ERHSA), é a mais recente e atualizada fonte de informação sobre 

a hidrogeologia do Alentejo, onde se inclui o concelho de Montemor-o-Novo. Por esse motivo, a sistematização das entidades 

hidrogeológicas presentes no concelho segue o referido Estudo (vd. Figura relativa às Formações Hidrogeológicas). 

Consideram-se as seguintes entidades hidrogeológicas:  

 Bacia do Tejo-Sado; 

 Sistema Aquífero de Évora-Montemor-Cuba: 

o - Sector de Montemor-o-Novo; 

o - Sector de Escoural; 

o - Sector de Cuba; 

 Rochas ígneas e metamórficas da Zona de Ossa Morena; 

 Rochas metamórficas da Zona Sul Portuguesa. 

As duas primeiras entidades hidrogeológicas são consideradas como constituindo sistemas aquíferos, enquanto as últimas 

duas aglutinam as restantes formações geológicas que ocorrem no concelho. A entidade hidrogeológica "Bacia do Tejo-Sado" 

enquadra-se na província hidrogeológica da Bacia Sedimentar do Tejo-Sado e as restantes entidades hidrogeológicas 

enquadram-se na província hidrogeológica do Maciço Antigo.  

O quadro seguinte apresenta a relação entre as entidades hidrogeológicas e as formações geológicas. 

Quadro 6 - Relação entre as entidades hidrogeológicas e as formações geológicas 

Entidades hidrogeológicas Formações geológicas 

Bacia do Tejo-Sado 

a – Aluviões; Q – Depósitos de terraços; 

P – Grés e cascalheiras de planaltos;  

MP – Complexo greso-argiloso de Bombel; 

M – Complexo argiloso marinho do Lavre; 

∅ - Paleogénico e Miocénico indiferenciados 

Sistema Aquífero de Évora-Montemor-Cuba (sector 
de Montemor-o-Novo) 

Complexo Gnaisso-Migmatítico 

Tonalitos 

Dioritos e gabros associados 

Pegmatitos e Granitos de grão grosseiro 

Cv – Formação de Carvalhal 

Ec – Formação do Escoural 

Sistema Aquífero de Évora-Montemor-Cuba (sector 
de Escoural) 

Cv – Formação de Carvalhal; 

Ec – Formação do Escoural; 

Mf – Formação de Monfurado 

Granitos biotíticos de grão grosseiro; 

Ortognaisses graníticos 

Sistema Aquífero de Évora-Montemor-Cuba (sector 
de Cuba) 

HTM – Sequência vulcanodetrítica de Toca da Moura; 

Dioritos e gabros; 

Ortognaisses graníticos 
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Entidades hidrogeológicas Formações geológicas 

Rochas ígneas e metamórficas da Zona de Ossa 
Morena 

Cb - Formação de Cabrela; 

PE - Formação de Pedreira de Engenharia; 

Maciço Granítico de Pavia; 

Granodioritos e Granitos; 

Tonalitos; 

Microgranitos, riolitos, riodacitos; 

Pegmatitos e Granitos de grão grosseiro; 

Trondhjemitos e granodioritos; 

Granitos porfiróides, de grão médio a grosseiro, biotíticos; 

Pórfiros de Baleizão; 

Rochas metamórficas da Zona Sul Portuguesa 

SI – Formação de Santa Iria; 

RL – Formação de Ribeira de Limas; 

PL – Formação de Pulo do Lobo 

Fonte: Estudo "Cartografia da Vulnerabilidade à Poluição das águas subterrâneas do concelho de Montemor-o-Novo utilizando o método DRASTIC”, 
LNEC, 2002 

A relação entre as entidades hidrogeológicas e as formações geológicas não é unívoca. O sistema da Bacia do Tejo-Sado 

tem uma boa concordância com as formações detríticas de cobertura (exceto para as aluviões e poucos depósitos detríticos). 

Também a entidade hidrogeológica "Rochas Metamórficas da Zona Sul Portuguesa" se relaciona com as formações 

geológicas da "Zona Sul Portuguesa". As restantes entidades hidrogeológicas são caracterizadas pela ocorrência de 

formações geológicas que podem ser comuns a mais do que uma entidade. 

Em função dos elementos existentes acerca da geologia do local, podem-se considerar dois tipos principais de unidades em 

função da porosidade do meio:  

 As formações detríticas, caracterizadas por porosidade intergranular, na área de ocorrência da entidade 

hidrogeológica da Bacia do Tejo-Sado; 

 As formações fissuradas, caracterizadas por porosidade mista (intergranular+fissural), nas áreas de 

ocorrência das restantes entidades hidrogeológicas. O perfil típico destas formações consiste num meio mais 

superficial de porosidade intergranular (devido à alteração), uma zona intermédia de coexistência de 

porosidade intergranular e de fissuras (onde em profundidade, a importância da primeira vai diminuindo e a 

da segunda vai ganhando consistência), e finalmente, a maior profundidade, um meio essencialmente 

caracterizado por porosidade fissural. 

Junto ao limite sudeste do afloramento da Bacia do Tejo-Sado, subjacentes às formações detríticas, as formações fissuradas 

ocorrem a pequena profundidade.  

De acordo com os vários elementos existentes, e pelas observações de campo realizadas em janeiro/fevereiro de 2002 (no 

âmbito do projeto de elaboração de Cartografia à vulnerabilidade à poluição subterrânea pelo LNEC), existem grandes áreas 

do concelho onde o nível freático se encontra muito próximo da superfície, tendo sido observadas áreas onde linhas de 

água de pequena extensão transportavam água, apesar da baixa precipitação ocorrida no Outono e no Inverno. 

Esta situação leva ao estabelecimento de um modelo conceptual de fluxo em que o escoamento se faz segundo as direções 

de maior declive topográfico, em direção às linhas de água mais próximas, sendo que as linhas de água constituem linhas de 

drenagem das águas subterrâneas. 
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De acordo com o estudo "Cartografia da vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas do concelho de Montemor-o-

Novo utilizando o método DRASTIC (LNEC)", na área de ocorrência das formações do Maciço Antigo as entidades 

hidrogeológicas não apresentam espessura significativa o que, aliado às suas características hidrogeológicas, faz com que o 

percurso subterrâneo seja curto (para a linha de água mais próxima). Isto significa que o perigo de contaminação regional 

das águas subterrâneas é baixo embora, localmente e em áreas de maior vulnerabilidade, o perigo de contaminação possa 

ser importante.  

Na área ocupada pela entidade hidrogeológica da Bacia do Tejo-Sado está-se no limite de um grande sistema aquífero tanto 

em termos de extensão como de espessura. Neste sentido, as áreas mais vulneráveis podem representar um perigo de 

contaminação regional, uma vez que uma água contaminada que entre neste sistema por recarga) escoa subterraneamente 

a maiores distâncias. 

No quadro seguinte indicam-se as principais características dos sistemas aquíferos de importância regional e de outras zonas 

com algum potencial hidrogeológico na área do concelho, que podem eventualmente constituir a base de sistemas de 

abastecimento público e doméstico de escala local, bem como de atividades agrícolas. 

Quadro 7 - Principais características dos aquíferos e zonas de potencial hidrogeológico 

Sistema Aquífero / Zona de Potencial Hidrogeológico 
Área Total 

do Aquífero 

Recarga Média 
Anual ou 
Infiltração 

Eficaz (mm) 

Recarga Média 
Anual ou 
Infiltração 

Eficaz (% da 
precipitação 
média anual)) 

Recursos 
renovável 

anualmente 
(hm3/ano) 

Bacia do Tejo Sado 4823 200 30 964,6 

Évora - Montemor-Cuba (setor Cuba- São Cristóvão) 369 65 10 24 

Évora - Montemor-Cuba (setor do Escoural) 198 74 10 14,7 

Évora - Montemor-Cuba (setor de Montemor-o-Novo) 373 71 10 26,5 

Rochas Ígneas e Metamórficas da Zona de Ossa Morena 9625 31 5 298,4 

Rochas Metamórficas da Zona Sul Portuguesa 7899 variável 5 230 

Fonte: Estudo dos Recursos Hídricos subterrâneos do Alentejo, CCDRA 2003 
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Figura 16 - Formações Hidrogeológicas 

Fonte: CCDRA: ERHSA, LNEC: Cartografia da vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas do concelho de Montemor-o-Novo 
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3.4. RELEVO  
 

A diversidade estrutural e litológica condiciona naturalmente a topografia e a geomorfologia. Assim, considera-se que o relevo 

do concelho se pode caracterizar nas seguintes unidades geomorfológicas: peneplanície alentejana, serra de Monfurado, 

Bacia do Tejo-Sado e relevos de dureza. 

O elemento fundamental do relevo da região é uma superfície de erosão, aplanada, que se designa por peneplanície 

alentejana, que apresenta altitudes próximas de 250 metros a nascente do concelho, "descendo de forma suave para poente 

onde é recoberta pelos sedimentos da bacia do Tejo". Este recobrimento pode ser observado na área de Foros de Vale de 

Figueira.  

Acima da peneplanície destacam-se alguns relevos residuais de rocha dura que originam pequenas cristas, de forma alongada 

segundo a direção da estrutura regional (WNW-ESE a NW-SE), associadas a afloramentos de liditos, mármores e gnaisses. 

Entre estes salientam-se, por exemplo, as cristas de Safira (299 m), Reguenguinhos (352 m), Godel (373 m), Pégoras (394 

m) e Pedras Alvas (350 m).  

O relevo de Montemor-o-Novo caracteriza-se ainda pela presença da Serra de Monfurado, que é "constituída por um 

conjunto de relevos, de direção geral WNW-ESE, cujos topos se elevam um pouco acima dos 400 metros (Serra Morena: 407 

m; Monfurado: 424 m; S. Sebastião: 441 m; Carvalhal: 422 m; Serra do Conde: 431 m). Com cerca de 20 km de comprimento 

e 15 km de largura, apresenta limites nítidos tanto a sul como a leste, mas mais complexos e esbatidos a norte e oeste. Para 

noroeste a diferença de relevo vai-se atenuando progressivamente em direção à bacia do Baixo Tejo. 

No cimo da serra, em posição culminante, observa-se uma aplanação conservada nos topos de interflúvios a cerca de 350-

400 m (na região do Escoural) e 300-350 m (em Montemor), um tanto degradada pela rede de drenagem. A serra é limitada 

tanto ao norte, como ao sul e leste, por ressaltos topográficos vigorosos, de traçado retilíneo, respetivamente, a escarpa de 

Montemor, de Santiago do Escoural e de Valverde, dominando em cerca de 150 a 200 m a peneplanície circundante. Embora 

a erosão diferencial tenha desempenhado um papel importante na definição da Serra de Monfurado, a interpretação por 

levantamento tectónico é a mais plausível, dado que as escarpas não coincidem com limites geológicos. Assim, aqueles 

degraus correspondem provavelmente à expressão geomórfica da reativação de falhas que desnivelaram a peneplanície 

durante o Neogénico e Quaternário".  

Do ponto de vista morfotectónico, a Serra de Monfurado pode ser interpretada como uma estrutura composta, do tipo horst, 

delimitada por falhas de direção geral WNW-ESE e recortada nalguns sectores por acidentes oblíquos, de direção geral NE-

SW, paralelos ao sistema de falhas de Messejana-Ávila.  

A altitude é um fator orográfico de grande importância, sobretudo quando se atende ao facto que a sua variação provoca a 

alteração de vários elementos climáticos, com efeitos consequentes na variação da composição da cobertura vegetal.  

Da análise da carta hipsométrica de Montemor-o-Novo (vd. Figura relativa à Hipsometria e Desenho II.2.7.2 - Hipsometria), 

constata-se que a altitude aumenta de poente para nascente, variando entre os 17,5 m, nos fundos dos vales das 

Ribeiras da Marateca e de São Martinho, e os 425 m na zona norte da Serra de Monfurado. Maioritariamente, o concelho 

regista altitudes que variam entre os 100 e os 250 metros (cerca de 70%), verificando-se que apenas 4,3% têm altitudes 

superiores a 300 m. 
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No que respeita ao declive, o território caracteriza-se por declives pouco acentuados (0-5 graus), o que se traduz em 

áreas planas e/ou quase planas, correspondendo a cerca de 73% da área do concelho (vd. Figura relativa à Carta de declives). 

As áreas mais declivosas encontram-se associadas aos vales das Ribeiras da Marateca, Labula ou Safira, São Romão 

e São Martinho, e às vertentes da Serra de Monfurado, Godeal e área envolvente do Castelo de Montemor-o-Novo, 

com declives superiores a 25 graus (vd. Desenho II.2.7.3 - Planta de Declives). 

A exposição de vertentes assume especial importância na perceção do relevo e ao nível do conforto climático, sendo um fator 

determinante no ordenamento do território, uma que vez que a quantidade de calor recebida pelo solo depende sobretudo da 

orientação das encostas e dos declives associados.  

A exposição de vertentes é determinada, essencialmente pela morfologia do terreno, acompanhando a configuração da rede 

hidrográfica (vd. Figura relativa à Carta de Exposição de Vertentes e Desenho II.6.11 - Planta de Exposição de Vertentes). As 

encostas orientadas a sul e a oeste são geralmente as que recebem mais radiação ao longo do dia/ano, o que se traduz em 

ambientes mais favoráveis ao desenvolvimento das atividades humanas. 

Nas encostas viradas a norte, os raios solares incidem mais obliquamente e a insolação é menor, razão pela qual são 

consideradas vertentes sombrias. 

Quadro 8 - Orientação e classificação de encostas 

Orientação 
das Encostas 

Descrição 
Condição face às 

atividades humanas 

norte 
As encostas não recebem radiação solar direta, resultando nesta zonas condições desfavoráveis 
para as atividades humanas  

Desfavorável 

este A radiação solar recebida nestas encostas ocorre somente durante as primeiras horas do dia Razoável 

oeste 
São encostas mais quentes dos que as encostas orientadas a Este, uma vez que recebem e 
acumulam a radiação solar em especial ao final do dia 

Boa 

sul 
São as encostas que recebem mais radiação ao longo do dia / ano, o que se traduz em ambientes 
mais favoráveis ao desenvolvimento das atividades humanas 

Ótima 

No concelho predominam as encostas orientadas a sul e oeste, correspondendo a cerca de 52,3% do território, seguidas das 

encostas orientadas a norte (21,1%) e este (19.05%). Salienta-se ainda o facto de 8% da área não apresentar orientação 

definida, correspondendo a áreas planas. 
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Figura 17 - Hipsometria 

Fonte: Limites administrativos CAOP,2015; Cartografia de base, DGT 
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Figura 18 - Carta de declives 

Fonte: Limites administrativos CAOP,2015; Cartografia de base, DGT 
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Figura 19 - Carta de exposição de vertentes 

Fonte: Limites administrativos CAOP,2015; Cartografia de base, DGT 
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3.5. HIDROGRAFIA  
 

O concelho de Montemor-o-Novo é abrangido a norte pela bacia hidrográfica do rio Tejo e a sul pela bacia hidrográfica 

do rio Sado, integrando-se respetivamente na região hidrográfica do Tejo e ribeiras do Oeste (RH5) e na região hidrográfica 

do Sado e Mira (RH6). 

No âmbito dos planos de gestão elaborados para estas regiões hidrográficas, foram identificadas as principais sub-bacias e 

classificadas as respetivas águas superficiais e subterrâneas, identificando-se no concelho as sub-bacias representadas na 

figura e quadros seguintes (vd. Figura relativa à Hidrografia).  

Quadro 9 - Sub-bacias hidrográficas no concelho de Montemor-o-Novo 

Bacia Hidrográfica Sub-bacia 

Tejo  

Almansor 

Divor 

Vale dos Poços 

Sado 

Alcáçovas 

Marateca 

Sado 

Na zona norte, nas sub-bacias associadas à bacia hidrográfica do rio Tejo verifica-se que a drenagem se desenvolve com 

orientação sudeste/noroeste, exceto na bacia do Almansor que drena de nascente para poente. Na zona sul, associado às 

sub-bacias do Sado, a drenagem desenvolve-se com orientação nordeste/sudoeste, com exceção da zona poente, 

designadamente na área da freguesia de Cabrela, onde a drenagem se faz no sentido nascente/poente. 

A rede hidrográfica do concelho é relativamente densa, sobressaindo na zona norte, a ribeira das Barrosas, a ribeira de 

Lavre e o rio Almansor, e na zona sul, as ribeiras da Marateca, de São Romão, São Martinho, Remourinho ou de Cristóvão, 

ribeira da Prata e ribeira Ribeirinha. 

A bacia hidrográfica com maior expressão territorial no concelho é a do rio Almansor, sendo este considerado o 

principal curso de água. Este rio que nasce a sul de Arraiolos vê o seu nome mudar a cerca de 30 km da nascente, passando 

a designar-se Ribeira de Canha. Esta ribeira é um dos dois principais afluentes da ribeira de Santo Estevão, principal afluente 

da margem esquerda do rio Sorraia, que desagua diretamente no estuário do Tejo. Ao longo dos seus 97 Km, o rio Almansor 

atravessa o território concelhio no sentido nascente-poente, desenvolvendo parte do seu percurso na envolvente da 

cidade de Montemor-o-Novo. A presença desta linha de água assume particular importância, na medida em que se encontra 

associada à maior albufeira existente no concelho, a albufeira da Barragem dos Minutos que ocupa uma área de cerca de 

530 ha e abastece uma área de regadio de 1532 ha. 
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Figura 20 - Hidrografia 

Fonte: Limites administrativos CAOP,2015; Cartografia de base, DGT 
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Ainda em relação às linhas de água, para além da presença do rio Almansor, destaca-se também a norte pela sua dimensão 

e biodiversidade, a ribeira de Lavre. Na zona sul destacam-se a ribeira de São Martinho, a ribeira da Marateca, Labula ou 

Safira e a ribeira de Santa Catarina, Alcáçovas, Sítimos ou ribeira Grande como afluentes do rio Sado. Estes cursos de água 

de caráter sazonal (intermitentes) apresentam vales encaixados, com alternância de zonas de relevo menos acentuado, o 

que origina o aparecimento de vales mais abertos.  

Tendo por base a classificação das linhas de água constante do “Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de 

Água de Portugal”, da Direção Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos (Lisboa, 1981) e o Atlas da Água, 

encontram-se classificados no concelho de Montemor-o-Novo os cursos de água que se identificam no quadro seguinte. 

Quadro 10 - Linhas de água classificadas no concelho de Montemor-o-Novo (classificação decimal) 

Região 
Hidrográfica 

Bacia Hidrográfica Classificação Decimal Designação 

RH5 - Tejo e 

Ribeiras do oeste 
Almansor 

301 21 05 Rio Almansor 

301 21 05 12 Ribeira de Lavre 

301 21 05 12 07 Ribeira da Sismaria 

301 21 05 12 08 Ribeira do Vale da Barrosinha 

301 21 05 12 09 Ribeira do Vale do Gavião 

301 21 05 12 10 Ribeira do Vale da Ramalheira 

301 21 05 12 11 Ribeira do Vale da Caneira 

301 21 05 12 12 Ribeira do Vale da Laminha 

301 21 05 12 13 Ribeira da Pitamariça 

301 21 05 12 14 Ribeira do Vale da Casa 

301 21 05 12 15 Ribeira da Caneira 

301 21 05 12 16 Ribeira do Vale do Poço 

301 21 05 12 16 02 Ribeira do Vale das Custas 

301 21 05 12 17 Ribeira do Espargal 

301 21 05 12 17 01 Ribeira dos Pegos 

301 21 05 12 18 Ribeira do Vale de Simarros 

301 21 05 12 18 01 Ribeira do Sismarrinho 

301 21 05 12 19 Ribeira da Freixeirinha 

301 21 05 12 19 01 Ribeira da Atalaia 

301 21 05 12 19 03 Ribeira da Murteira 

301 21 05 12 20 Ribeira do Vale de Carvalhais 

301 21 05 12 21 Ribeira das Caravelas 

301 21 05 12 21 02 Ribeira da Fonte do Prior 

301 21 05 12 22 Ribeira das Herdades 

301 21 05 12 23 Ribeira do Baldio 

301 21 05 12 24 Ribeira do Serra Portas 

301 21 05 12 26 Ribeira da Represa 

301 21 05 16 Ribeira do Espinheiro 

301 21 05 16 01 Ribeira do Vale da Figueira de Baixo 

301 21 05 18 Ribeira do Vidigal 

301 21 05 20 Ribeira das Altas 

301 21 05 22 Ribeira de Benafessim 

301 21 05 24 Ribeira da Bomba 

301 21 05 26 Ribeira de Martim Mendes 

301 21 05 33 Ribeira dos Cuncos 

301 21 05 35 Ribeira da Lage 

301 21 05 37 Ribeira de Benforte 

301 21 05 39 Ribeira de Gandum 

301 21 05 41 Ribeira da Giesteira 

301 21 05 41 01 Ribeira da Margarida 

301 21 05 41 02 Ribeira da Amieira 
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Região 
Hidrográfica 

Bacia Hidrográfica Classificação Decimal Designação 

301 21 05 41 04 Ribeira do Picote 

301 21 05 43 Ribeira das Navalhas 

301 21 05 45 Ribeira do Matoso 

301 21 05 45 01 Ribeira de Santa Sofia 

301 21 05 45 01 02 01 Ribeira do Patalim 

301 21 05 45 01 02 02 Ribeira da Alcava de Cima 

Vale de Poços 
301 21 15 Ribeira do Vale de Poços 

301 21 15 05 Ribeira do Vale da Cegonha 

301 21 15 07 Ribeira do Vale de Outeiro 

Divor 

301 21 19 03 03 Ribeira das Barrosas 

301 21 19 03 03 01 Ribeira do Vale da Asseiceira 

301 21 19 03 03 03 Ribeira da Corujeira 

301 21 19 03 03 05 Ribeira do Vale do Pereiro 

301 21 19 03 03 07 Ribeira dos Pombos 

301 21 19 03 03 07 02 Ribeira dos Carvalhais 

RH6 - Sado e Mira 

Marateca 

622 22 Ribeira da Marateca, Labula ou Safira 

622 22 03 Ribeira do Vale de Gavião 

622 22 05 Barranco de São Vicente 

622 22 07 Ribeira de São Romão 

622 22 07 01 Barranco dos Texugos 

622 22 07 02 Barranco do Pero Negro 

622 22 09 Ribeira do Paião 

622 22 14 Ribeira do Vale da Barrosa 

622 22 16 Ribeira de Cabrela, Amoreira ou Vale de Carvalhos 

622 22 16 02 Ribeira do Vale de Figueira ou Aguieira 

622 22 16 02 02 Barranco da Charnequinha 

622 22 16 04 Barranco da Ajuda Velha 

622 22 18 Barrancos dos Gaviães 

Sado 

622 32 Ribeira de São Martinho 

622 32 05 Ribeira da Asseiceira 

622 32 07 Barranco do Vale do Junco 

622 32 10 Ribeira do Vale do Enxofral 

622 32 10 01 Barranco do Açude de José do Vale 

622 32 10 02 Barranco do Açude do Caniço 

622 32 12 Barranco do Açude do Moinho 

622 32 14 Barranco do Monte da Bica 

622 32 14 01 Barranco do Vale de Seixo 

622 32 16 Barranco das Aroeiras 

622 32 18 Barranco do Monte de Crispim 

Alcáçovas 

622 42 Ribeira de Santa Catarina, Alcáçovas, Sítimos ou ribeira Grande 

622 42 08 Ribeira de Santa Suzana 

622 42 08 01 Ribeira dos Canais 

622 42 10 Ribeira do Remourinho ou Ribeira de Cristóvão 

622 42 10 01 Barranco do Pombinho (Ribeira da Murteira) 

622 42 10 02 Ribeira do Porto ou de Estanca Burros 

622 42 10 02 02 Barranco da Couça 

622 42 10 03 Ribeira da Prata 

622 42 10 03 01 Ribeira da Chaminé 

622 42 10 03 02 Ribeira do Escoural 

622 42 10 03 02 01 Ribeira de Santiago 

622 42 10 03 02 02 Barranco da Nora Velha 

622 42 10 03 04 Ribeira do Mata Frades 

622 42 10 05 Barranco da Nogueira 

622 42 10 06 Ribeira dos Arcos ou das Nascentes 

622 42 10 07 Barranco do Bexico 

622 42 10 08 Ribeira do Geão 
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Região 
Hidrográfica 

Bacia Hidrográfica Classificação Decimal Designação 

622 42 10 10 Barranco dos Nabos 

622 42 10 12 Barranco da Olheira 

622 42 12 Ribeira do Freixial 

622 42 14 Ribeira do Cai Água 

622 42 14 01 Ribeira de Trancão 

622 42 16 Ribeira da Ribeirinha 

622 42 16 04 Barranco de Miradouros 

622 42 16 06 Barranco de Malavesins 

622 42 16 08 Barranco da Silveira 

622 42 20 Barranco do Reguengo 

 622 42 22 Barranco da Sala 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente – Atlas da Água (http://sniamb.apambiente.pt); Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de água de 
Portugal - Direção-Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos  

No que se refere a reservas hídricas superficiais destacam-se, as albufeiras de águas públicas dos Minutos e da 

Freixeirinha classificadas pelo Decreto Regulamentar n.º 3/2002 de 4 de fevereiro como albufeira de utilização protegida e 

de utilização livre, respetivamente. As albufeiras classificadas como protegidas são aquelas que se destinam a abastecimento 

público ou se prevê que venham a ser utilizadas para esse fim e aquelas onde a conservação dos valores naturais determina 

a sua sujeição a um regime de proteção mais elevado, e as de utilização livre são as que, à partida, apresentam condições 

que permitem, sem prejuízo dos fins principais, a coexistência de um conjunto de actividades secundárias. 

Destaca-se ainda pela sua dimensão, a albufeira da Atabueira, utilizada essencialmente para fins turísticos. 

Quadro 11 - Principais Albufeiras no concelho de Montemor-o-Novo 

Designação Classificação NPA (m) Capacidade Total (m3)  

Minutos Protegida  264 52.000.000 

Freixeirinha Utilização livre 134 6.700.00 

Atabueira / Ciborro - 152,5 3.400.000 
 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente – Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (Snirfh/apambiente.pt) 

Para além destas existem inúmeras pequenas charcas e albufeiras dispersas pelo território com importância ao nível das 

reservas de água, quer na função que desempenham para a agricultura, mas também no combate a incêndios, abeberamento 

de gado e como locais importantes para a biodiversidade. 

3.6. RECURSOS MINERAIS  
 

Os recursos minerais de um território encontram-se diretamente relacionados com a sua geologia, sendo esta a responsável 

pela grande diversidade/variedade dos recursos minerais nacionais e, simultaneamente, da dimensão dos seus 

jazigos/ocorrências. 

De acordo com a informação disponível no Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP (LNEG), os principais recursos 

minerais registados no concelho são o ouro (Au) e ferro (Fe) na zona sul (Serra de Monfurado) e o quartzo (SiO2) e 

feldspato, com depósitos conhecidos em Pedras Pintas e Pedras Alvas, na zona nordeste do concelho. 
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Estas ocorrências encontram-se identificadas no quadro e figura seguintes (vd. Figura relativa aos Recursos Minerais), 

conjuntamente com outros recursos minerais. 

Quadro 12 - Ocorrências e recursos minerais em Montemor-o-Novo 

Designação Substância e / ou metais Categoria Mineralizações principais 

Herdade de Catarina Vaz 
Antimónio (Sb) 

Mineral 

Antimonite (Estibina) 

Herdade da Prata Antimonite (Estibina) 

Herdade das Palmas Antimónio (Sb), Ouro (Au) Antimonite (Estibina), Ouro 

Herdade de Gouveia de Baixo Arsénio (As), Cobre (Cu) Arsenopirite (Mispíquel), Malaquite 

Lage Chumbo (Pb) Galena 

Courelinha 
Cobre (Cu) 

Calcopirite 

Courela do Conde (Herdade da Sobreira) Azurite, Malaquite 

Herdade da Safira Cobre (Cu), Arsénio (As) Calcopirite, Arsenopirite (Mispíquel), Malaquite 

Herdade da Caeira 
Cobre (Cu), Pirite (FeS2) 

Calcopirite, Pirite 

Casão Azurite, Malaquite, Pirite 

Pedras Pintas Feldspato, Quartzo (SiO2) 
Reserva mineral 

provada 
Feldspato, Quartzo 

Ferrarias (Herdade da Gamela) 

Ferro (Fe) 

Recurso mineral 

inferido 

Hematite (Oligisto), Magnetite (Ferro 

magnético), Pirite 

Serra dos Monges 

Recurso mineral 

medido 

Hematite (Oligisto), Magnetite (Ferro 

magnético), Pirite 

Herdade do Castelo (1) Magnetite (Ferro magnético), Limonite 

Herdade da Defesa e da Sala Magnetite (Ferro magnético), Pirite 

Herdade da Serrinha Magnetite (Ferro magnético) 

Campo Mineiro de Montemor-o-Novo Magnetite (Ferro magnético), Pirite 

Herdade da Nogueirinha 
Recurso mineral 

indicado 
Magnetite (Ferro magnético), Pirite 

Torre (1) 

Ouro (Au) 

Mineral Ouro 
Falés 

Mourel 

Recurso mineral 

inferido 

Ouro 

Carvalhal (3) 

Caras Sul 

Monfurado 

Caras 

Montemor-o-Novo / Zona de Caras 
Ouro 

Montemor-o-Novo / Eixo de Monfurado 

Montemor-o-Novo / Eixo do Carvalhal Ouro 

Montemor-o-Novo / Eixo de Mourel 
Ouro, Arsenopirite (Mispíquel) 

Banhos Principal 

Montemor-o-Novo 
 

Recurso mineral 

medido 
Ouro, Arsenopirite (Mispíquel) 

Montemor-o-Novo / Eixo de Grou Recurso mineral 

reconhecido 

Ouro, Antimonite (Estibina), Calcopirite 

Montemor-o-Novo / Eixo de Gouveia Ouro, Arsenopirite (Mispíquel) 

Rumorinho / Rio Mourinho Ouro (Au), Arsénio (As) 

Mineral 

Ouro 

Gouveia 
Quartzo (SiO2 Quartzo 

Telheiro (1) 

Pedras Alvas 2 Quartzo (SiO2), Feldspato Quartzo, Feldspato 

Fonte: LNEG - SIORMINP - Sistema de Informação de Ocorrências e Recursos Minerais Portugueses (http://geoportal.lneg.pt/) 

Embora a presença de ferro tenha sido importante para a região em termos económicos entre o final séc. XIX e o início 

do séc. XX, a exploração dos jazigos minerais da "Serra dos Monges, "Herdade da Defesa e da Sala" e "Herdade da 

Nogueirinha" encontra-se suspensa desde a década de 30, tendo sido posteriormente revelado pela Direção Geral de 
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Minas e Serviços Geológicos que as massas importantes desses jazigos já tinham sido extraídas restando apenas pequenas 

tonelagens de minério de qualidade inferior. 

 

Figura 21 - Recursos Minerais 

Fonte: SIORMINP - LNEG (http://geoportal.lneg.pt/) 
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Relativamente ao ouro, o concelho é identificado no estudo "Recursos Minerais - O Potencial de Portugal"7 como tendo com 

uma reserva potencial, apresentando valores de Ton "in situ" = 4.450000 t c/ 12,5 ton de Au, pelo que é considerada 

"ocorrência de média dimensão". 

A existência destes recursos minerais e o interesse económico associado tem tradução nos contratos de prospeção e 

pesquisa, pedidos de concessão mineira e períodos de exploração experimental, identificados no quadro e figura seguintes 

(vd. Figura relativa aos Recursos Minerais - Áreas de exploração, prospeção e pesquisa). 

 
Quadro 13 - Contratos e pedidos de prospeção e pesquisa e exploração experimental 

Tipo de Área Denominação N.º Cadastro Substância 

Contrato de prospeção e pesquisa -  
Trabalhos complementares 

Alvito  MNPP00412 Cu, Pb, Zn, Au, Ag, Ni, V, Mo e Sb 

Pedido de Prospeção e pesquisa Montemor-o-Novo MNPPP0475 Au, Ag, Cu, Pb, Zn e metais associados 

Fonte: DGEG, agosto 2020 

Associadas a estas áreas, identificam-se áreas potenciais de exploração devido à confirmação da presença de recursos 

minerais designadamente ouro, prata, cobre, chumbo, zinco e minerais associados. 

Como consequência da anterior exploração de recursos minerais no concelho existem atualmente algumas áreas que 

carecem de recuperação ambiental e que constituem condicionantes ao ordenamento do território, sendo a entidade 

responsável pela sua gestão a Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A. 

Quadro 14 - Recuperação ambiental 

Tipo de Área Denominação Substância 

Recuperação ambiental com constrangimentos 

Caeira Cu, Fe 

Chaminé Au, Cu 

Grou Sb, Au 

Monges Fe 

Nogueirinha Fe 

Recuperação ambiental por realizar Gouveia de Baixo As 

Fonte: DGEG - Direção Geral de Energia e Geologia 

De acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), existem atualmente no território concelhio duas 

pedreiras: a Pedreira de Benafessim, que se localiza a 2 Km da cidade de Montemor-o-Novo e é explorada pela empresa 

Mota-Engil Engenharia e a Pedreira da Terra das Freiras, na freguesia de Santiago do Escoural, com atividade suspensa. 

                                                           
7 Estudo elaborado pelo LNEG e pelo Laboratório de Geologia e Minas 
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Figura 22 - Recursos Minerais - Áreas de exploração, prospeção e pesquisa 

Fonte: DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia; LNEG, 2010 
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Quadro 15 - Pedreiras  

Cadastro Designação Local Área Substância Estado 

3897 Pedreira de Benafessim Herdade de Benafessim 200.000 m2 Granodiorito Ativa 

4707 “Terra das Freiras” Herdade Terras das Freiras e Vale d’Arca 119.000 m2 Calcário Suspensa 

 

 
Figura 23 - Pedreira de Benafessim 

Fonte: DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia 

3.7. SISMICIDADE  
 

A sismicidade em Portugal Continental apresenta uma perigosidade moderada, sendo caracterizada por períodos de retorno 

relativamente longos para os sismos de maior magnitude. 

Ao nível da sismicidade histórica (ocorrências posteriores a 1755 até 1996) a carta de intensidades máximas registadas até 

a atualidade (vd. Figura relativa à Sismicidade Histórica) coloca o concelho de Montemor-o-Novo numa zona de intensidade 

VIII, na escala de Mercalli Modificada.  

Um sismo desta intensidade é designado de ruinoso. Nesta situação há danos acentuados em construções sólidas, ocorrendo 

a torção e queda de chaminés, monumentos, torres e reservatórios elevados. As estruturas movem-se sobre as fundações, 

se não estão ligadas inferiormente. Os painéis soltos no enchimento das paredes são projetados, as estacarias enfraquecidas 

partem. Aparecem fraturas no chão húmido e nas vertentes escarpadas. 
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Figura 24 - Sismicidade histórica - isossistas de intensidades 
máximas, escala de Mercalli modificada 1956, período 1755-

1996 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente - Atlas do Ambiente Digital 
(http://sniamb.apambiente.pt/) - adaptado 

 
Figura 25 - Intensidade sísmica - zonas de intensidade 

máxima (escala internacional), período 1901-1972 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente - Atlas do Ambiente Digital 
(http://sniamb.apambiente.pt/) - adaptado 

Pode ainda constatar-se que de acordo com as zonas de intensidade máxima (escala internacional) (vd. Figura relativa à 

Intensidade Sísmica) existe uma variação entre valores de 6, nas zonas central e nascente, e um valor de 7, nos quadrantes 

Sudoeste e Noroeste do concelho, em zonas que se encontram associadas, em termos administrativos, às freguesias de 

Cabrela e União de Freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre. 

A situação observada poder-se-á atribuir à geomorfologia da região uma vez que esta se integra, na sua quase totalidade no 

Maciço Antigo e, dentro deste, na zona de Ossa-Morena, atravessada pela designada falha de Messejana ou do Alentejo, a 

grande fratura geológica que percorre toda a região do Alentejo no sentido Sudoeste - Nordeste, prolongando-se por Campo 

Maior e por terras de Espanha, onde é conhecida como falha de Plasencia. 

De acordo com o “Estudo de Identificação e Caraterização de Riscos para o Município de Montemor-o-Novo", o concelho 

apresenta alguma atividade sísmica, com registos de epicentros, como foi o caso do sismo ocorrido em 3 de fevereiro de 

1920, de magnitude 4,2 na escala de Richter, cujo epicentro se localizou na zona Norte do território concelhio, entre as 

localidades de Lavre e Ciborro. 
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Figura 26 - Perigosidade sísmica 

Fonte: Estudo de Identificação e Caraterização de Riscos para o Município de Montemor-o-Novo - CIMAC 

Ainda de acordo com o estudo suprarreferido, e de acordo com a publicação do Mapa de Perigosidade Sísmica do Projeto 

SHARE, o concelho de Montemor-o-Novo apresenta-se localizado numa zona de perigosidade sísmica moderada, 

verificando-se que a zona Poente do território concelhio apresenta maior perigosidade (vd. Figura relativa à Perigosidade 

Sísmica). 

Segundo o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio), 

que apresenta um zonamento do país em 4 zonas (A D) por ordem decrescente de intensidade sísmica, o concelho de 

Montemor-o-Novo insere-se na zona sísmica, com um coeficiente de sismicidade a = 1,0 (zona A), indicando um risco sísmico 

elevado. 
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4. SOLOS   

 

4.1. PRINCIPAIS FAMÍLIAS DE 
SOLOS  

 

Os solos são um recurso finito e não renovável, pelo que a sua degradação constitui um dos principais problemas para o 

ordenamento do território. Neste sentido, o estudo e caraterização dos diferentes tipos de solo assume especial importância 

no processo de planeamento e ordenamento do território. 

Parte integrante do sistema biofísico, os solos apresentam várias características, podendo ser agrupados em famílias, de 

acordo com a classificação dos solos de Portugal.  

Quadro 16 - Famílias de solos - Montemor-o-Novo 

Famílias de Solos Área (ha) % 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 58330,50 47,31 

Solos Litólicos 45525,08 36,92 

Solos Incipientes 8085,97 6,56 

Solos Podzolizados 4488,83 3,64 

Solos Hidromórficos 4049,85 3,28 

Solos Calcários 1415,06 1,15 

Barros Castanhos - Avermelhados 183,13 0,15 

Afloramento Rochoso 104,11 0,08 

Barros Pretos 96,11 0,08 

Área Social 1018,02 0,83 

Total 123296,66 100,00 
 

Fonte: Carta de Solos (25k), Cartas complementares, SROA / CNROA / IEADR / IHERA / IDRHA / DGADR (adaptado) 

De acordo com a classificação dos solos de Portugal existem 9 famílias de solos no concelho (vd. Figura relativa à Carta 

de Solos), sendo os Solos Argiluviados Pouco Insaturados os que têm maior expressão, ocupando quase 50% da área 

do concelho. São solos evoluídos, que se desenvolvem em climas com características mediterrânicas e apresentam cores 

pardacentas ou avermelhadas nos horizontes A e B2, não sendo de um modo geral muito indicados para regadio, tendo, no 

entanto, alguma vocação para olivicultura e cerealicultura. 

Os Solos Litólicos ocupam cerca de 37% da área do concelho e encontram-se distribuídos um pouco por todo o território, 

com especial incidência na zona de Cortiçadas de Lavre e a sul da ribeira da Marateca. São solos pouco evoluídos, formados 

a partir de rochas não calcárias, que apresentam uma pequena espessura efetiva, e são frequentemente pobres do ponto de 

vista químico e em termos de matéria orgânica. A sua expansibilidade é baixa ou mesmo nula, a permeabilidade rápida e a 

capacidade de campo mediana8. De um modo geral, têm vocação florestal. 

                                                           
8 http://www.confagri.pt/Ambiente/AreasTematicas/Pages/Solosportugueses.aspx 
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Figura 27 - Carta de solos 

Fonte: Carta de Solos (25k), Cartas complementares, SROA / CNROA / IEADR / IHERA / IDRHA / DGADR (adaptado) 
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Os Solos Incipientes, que ocupam 6,7% da área do concelho são a terceira família de solos com maior representatividade, 

distribuindo-se um pouco por todo o território concelhio, embora com menor expressão na zona Norte. Correspondem a solos 

não evoluídos, sem horizontes genéticos claramente diferenciados, praticamente reduzidos ao material originário. 

Em termos de área, os Solos Podzolizados correspondem a 3,6% do território concelhio. Presentes maioritariamente na zona 

poente do concelho (Vale de Alcácer, área envolvente da ribeira da Marateca, Pitamariça e Vale de Dormidas), são solos 

evoluídos com textura muito ligeira, predominando as frações de areia grossa e fina. São pobres em matéria orgânica, pelo 

que a grande maioria das folhosas não encontram neles condições para viver. 

Os Solos Hidromórficos assumem uma expressão territorial similar à observada para os Solos Podzolizados. Estes solos 

estão sujeitos a encharcamento temporário ou permanente, o que origina marcados fenómenos de erosão. Correspondem 

sempre a terrenos planos ou côncavos, surgindo associados aos cursos de água.  

Os Solos Calcários (1,1% do território) existem sobretudo no arco formado por Cabrela, Lavre e Ciborro de uma forma pontual. 

São solos pouco evoluídos, formados por rochas calcárias, com percentagem variável de carbonato de cálcio ao longo do 

perfil e sem as características dos barros. 

Com uma representatividade residual, surgem os barros castanho-avermelhados, os afloramentos rochosos e os barros 

pretos, com áreas na ordem dos 100 a 200 ha. Os Barros Castanhos-Avermelhados surgem apenas na zona sudoeste do 

concelho (Monte da Casa branca, Monte da Barrada e Monte do Gradil dos Barros em Cabrela e Courela do Barros em São 

Cristóvão) e correspondem a solos evoluídos, de cor escura e argilosos. São solos difíceis de trabalhar e parecem fendilhar 

menos que os barros pretos, que surgem muito pontualmente. Estes são solos que abrem fendas com muita facilidade, 

especialmente no verão, e que permitem a entrada de água, promovendo o seu humedecimento e consequentemente a sua 

expansibilidade. São zonas pontuais e dispersas no concelho (Courela da Carvalhice, Tinau e Monte do Portaleiro) e muito 

suscetíveis à erosão, mas são também zonas de grande fertilidade, conseguindo-se elevadas produções. 

Os Afloramento Rochosos, com uma expressão residual, estão concentrados na área da albufeira dos Minutos. 

4.2. CAPACIDADE DE USO DO 
SOLO  

 

A carta de capacidade de uso dos solos teve por base a interpretação da Carta de Solos de acordo com a classificação 

desenvolvida pelo ex-Centro de Reconhecimento e Ordenamento Agrário (CNROA), agrupando os solos consoante as suas 

potencialidades e limitações (vd. Figura relativa à Capacidade de Uso do Solo / Classes). 

As classes de capacidade de uso, correspondem a agrupamentos de solos que apresentam as mesmas limitações e/ou riscos 

de erosão semelhantes, sendo classificados de A,B,C,D e E de acordo com a sua aptidão. 

O quadro seguinte traduz esta classificação, identificando a capacidade de uso para a utilização agrícola e as características 

essenciais de cada classe de solo. 
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Quadro 17 - Classes de Capacidade de Uso 

Classe Usos Características essenciais 

A 
Capacidade de uso muito elevada - 
utilização agrícola 

poucas ou nenhumas limitações 

sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros  

suscetível de utilização agrícola intensiva ou de outras utilizações 

B 
Capacidade de uso elevada - utilização 
agrícola 

limitações moderadas 

riscos de erosão moderados  

suscetível de utilização agrícola moderadamente intensiva e de outras utilizações  

C 
Capacidade de uso moderada - 
utilização agrícola condicionada 

limitações acentuadas  

riscos de erosão elevados  

suscetível de utilização agrícola pouco intensiva 

D 
Capacidade de uso baixa - utilização 
agrícola muito condicionada 

limitações severas  

riscos de erosão elevados a muito elevados  

não suscetível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais 

poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e exploração florestal 

E 
Capacidade de uso muito baixa - 
utilização não agrícola  

limitações muito severas  

riscos de erosão muito elevados 

não suscetível de utilização agrícola 

limitações severas a muito severas para pastagens, matos e exploração florestal 

destinados a vegetação natural ou floresta de proteção ou de recuperação 

Fonte: Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março 

Da análise da carta de capacidade de uso do solo do concelho, constata-se que maioritariamente existem solos de 

capacidade de uso baixa (Classe D) e muito baixa (Classe E), correspondendo no total a cerca de 60% da área do 

concelho. Estes últimos geralmente associados a zonas de declives elevados, como os vales encaixados da ribeira de São 

Martinho e Ribeira de São Cristóvão e Serra de Monfurado 

Embora tenham limitações severas para a atividade agrícola, apresentam, no entanto, boas condições para a 

exploração florestal sendo os solos de classe muito baixa mais aptos para florestas de proteção ou em recuperação. 

Quadro 18 - Capacidade de uso do solo / classes 

Capacidade de Uso do Solo / Classes Área (ha) % 

A (Capacidade Muito Elevada) 803,70 0,65 

B (Capacidade Elevada) 8237,47 6,68 

C (Capacidade Moderada) 41759,97 33,87 

D (Capacidade Baixa) 49010,48 39,75 

E (Capacidade Muito Baixa) 22466,81 18,22 

Área Social 1018,23 0,83 

Total 123296,66 100,00 

Fonte: Carta de Capacidade de Uso do Solo (25k), Cartas complementares, SROA/CNROA/IEADR/IHERA/IDRHA/DGADR (adaptado) 

De acordo com esta classificação, os solos mais aptos para o desenvolvimento agrícola são os solos associados à 

classe A (capacidade muito elevada) e classe B (capacidade elevada). Estes solos têm uma expressão reduzida no 

concelho, correspondendo no seu conjunto a apenas 7,33% da área do concelho. 

Estão maioritariamente associados a zonas planas e atualmente são parcialmente utilizados como áreas de regadio. 
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Será ainda importante referir que esta classificação apresenta algumas limitações já que foi elaborada tendo como referência 

um sistema de uso que perdeu a sua representatividade (cultura cerealífera de sequeiro) e tendo por base uma cartografia 

de solos com uma escala desadequada. Por outro lado, não contempla as inovações tecnológicas, que poderão alterar 

substancialmente a capacidade de uso de um solo, num intervalo de tempo limitado; não tem em conta a incidência do clima 

na delimitação da potencialidade dos solos (surgindo manchas de solos classificadas na mesma categoria taxonómica e 

incluídas na mesma classe potencial de uso, mesmo estando em regiões sujeitas a climas diferentes); omite solos com sais 

de magnésio (o magnésio, em excesso no solo, é prejudicial para as culturas) e exclui culturas arbóreo-arbustivas, de grande 

importância para uma região mediterrânea como Portugal.9 

Assim, a utilização desta informação deverá apenas servir como instrumento de consulta indicativo, não devendo ser fator 

decisivo do tipo de utilização agrícola a aplicar em determinada parcela, para a qual se deverão efetuar adicionalmente 

análises de campo. 

                                                           
9 http://www.confagri.pt/Ambiente/AreasTematicas/Solo/TextoSintese/MedidasTomadas/Pages/default.aspx 
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Figura 28 - Capacidade de uso do solo / classes 

Fonte: Carta de Capacidade de Uso do Solo (25k), Cartas complementares, SROA/CNROA/IEADR/IHERA/IDRHA/DGADR (adaptado) 



 
 

 
 

 

  
SISTEMA BIOFÍSICO - 54 

VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARATERIZAÇÃO 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
3/

20
21

 D
P
 

4.3. OCUPAÇÃO ATUAL DO SOLO  
 

A elaboração da Carta da Ocupação Atual do Solo, peça gráfica que sintetiza as diversas tipologias de ocupação do território 

concelhio, foi desenvolvida com recurso à Carta de Uso e Ocupação do Solo 2010 (COS 2010), fornecida pela Direção-Geral 

do Território (DGT) e aos Termos e Definições do 6.º Inventário Florestal Nacional (IFN 6), disponibilizado pelo Instituto de 

Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF, 2011). Para este efeito, estabeleceu-se a correspondência entre os 

conceitos presentes no Inventário Florestal Nacional e o nível 3 da Carta de Uso e Ocupação do Solo de acordo com o quadro 

seguinte10. 

Quadro 19 - Correspondência dos conceitos do IFN6 com o nível 3 do COS 2010 

Uso do Solo Nível 3 da COS2010 Área (ha) % 

Urbano 

1.1.1 Tecido urbano contínuo  

1393,49 1,13% 

1.1.2 Tecido urbano descontínuo  

1.2.1 Indústria, Comércio e equipamentos gerais 

1.2.2 Redes viárias e ferroviárias e espaços associados 

1.2.4 Aeroportos e aeródromos 

1.3.2 Áreas de deposição de resíduos 

1.3.3 Áreas em construção 

1.4.1 Espaços verdes urbanos 

1.4.2 Equipamentos desportivos, culturais e de lazer e zonas históricas 

Agricultura 

2.1.1 Culturas temporárias de sequeiro 

20876,71 16,93% 

2.1.2 Culturas temporárias de regadio 

2.1.3 Arrozais 

2.2.1 Vinhas 

2.2.2 Pomares 

2.2.3 Olivais 

2.4.1 Culturas temporárias e/ou pastagens associadas a culturas permanentes 

2.4.2 Sistemas culturais e parcelares complexos 

2.4.3 Agricultura com espaços naturais e semi-naturais 

Floresta 

2.4.4 Sistemas agro-florestais (SAF) 

82834,93 67,18% 

3.1.1 Florestas de folhosas 

3.1.2 Florestas de resinosas 

3.1.3 Florestas mistas 

3.2.4 Florestas abertas, cortes e novas plantações 

3.3.4 Áreas Ardidas 

Matos e Pastagens 

2.3.1 Pastagens permanentes 

16421,86 13,32% 
3.2.1 Vegetação herbácea natural 

3.2.2 Matos 

3.2.3 Vegetação esclerófita 

Águas Interiores  
5.1.1 Cursos de água 

1730,62 1,40% 
5.1.2 Planos de água 

Improdutivos 1.3.1 Área de extração de inertes 39,05 0,03% 

Área do Concelho 
 
 
 
 

123296,65 100 

Câmara Municipal de Montemor-o-Novo - DAOTU - Divisão de Ambiente, Ordenamento do Território e Urbanismo 

                                                           
10 A necessidade do estabelecimento desta correspondência prende-se com o facto de na COS2010 se considerar os montados como áreas agrícolas e no 
IFN6 se considerar que estão incluídos na Floresta. 
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Figura 29 - Carta da Ocupação Atual do Solo 

Fonte: DGT: COS2010; ICNF: IFN; CMMN 



 
 

 
 

 

  
SISTEMA BIOFÍSICO - 56 

VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARATERIZAÇÃO 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
3/

20
21

 D
P
 

A ocupação do solo predominante no território concelhio é o uso florestal, abrangendo 67,2% da área total do 

concelho, o que corresponde a 82834,93 hectares (vd. Figura relativa à Carta de Ocupação Atual do Solo e Desenho II.6.2 - 

Planta de Uso e Ocupação do Solo). 

As áreas agrícolas, com menor expressão (cerca de 17% da área do concelho), situam-se essencialmente na envolvente 

dos principais aglomerados populacionais e nas áreas abrangidas pelos perímetros hidroagrícolas dos Minutos e 

Freixeirinha, ocupando uma área de 20876,71ha. Relativamente às áreas ocupadas por matos e pastagens verifica-se que 

têm maior expressão no eixo São Cristóvão - Cabrela e na envolvente de São Geraldo, abrangendo cerca de 16421,86 

hectares (13,3%). 

O uso urbano tem uma expressão residual relativamente à área total do concelho, correspondendo apenas a 1,13%. 

4.4. OCUPAÇÃO FLORESTAL / 
RECURSOS  

 

A ocupação florestal do concelho de Montemor-o-Novo, caracteriza-se pela predominância de sobreiro e azinheira, 

quer isoladamente, quer em montado puro ou misto, correspondendo a 56,7 % da área total do concelho e a 84,4% da 

área florestal, sendo por isso um dos principais elementos da paisagem (vd. Figuras relativas à Área ocupada por outras 

espécies florestais e Área ocupada por azinheira e sobreiro).  

Quadro 20 - Área ocupada por sobreiro e azinheira no Concelho de Montemor-o-Novo 
 

Floresta Área (ha) 
% relativamente à 
área da floresta 

% relativamente à 
área do concelho 

Montado de Sobro 18867,47 22,8% 15,3% 

Montado de Azinho 20676,17 25,0% 16,8% 

Montado de Sobro e Azinho 15499,90 18,7% 12,6% 

Sobreiro 13750,08 16,6% 11,2% 

Azinheira 1081,06 1,3% 0,9% 

Novas Plantações de Sobreiro e Azinheira 51,00 0,1% 0,6% 

Total 69925,68 84,4% 56,7% 

Fonte: Carta de uso e ocupação do solo 2010 – DG Território; IFN6 - Inventário Florestal Nacional  

"Os montados de sobro e de azinho são sistemas de uso múltiplo com forte influência antropogénica que permitem uma 

coexistência sustentável de várias actividades que se interligam e complementam, dando origem a uma forma de 

exploração de elevado valor ecológico, económico e social. Tomando a função de produção florestal como atividade basilar 

do sistema, consideram-se como componentes relevantes do uso múltiplo a produção florestal, a pecuária, a agricultura 

extensiva, os produtos silvestres, a caça e a pesca e o turismo rural e ambiental. 

Estes sistemas de exploração, tipicamente mediterrânicos, são fundamentais para a manutenção do tecido social rural e 

da diversidade da paisagem cultural. O uso múltiplo promove a presença humana necessária para a prossecução das 

diversas actividades, que, por sua vez, contribuem para um maior controlo da carga combustível. Reduz-se desta forma o 

risco de incêndio ao mesmo tempo que se possibilita, em caso de ocorrência, uma deteção precoce e uma primeira 

intervenção mais rápida. Por outro lado, a fixação da população nos meios rurais está associada à valorização social da 



 
 

 
 

 

  
SISTEMA BIOFÍSICO - 57 

VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARATERIZAÇÃO 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
3/

20
21

 D
P
 

profissão agrícola, à melhoria das condições de vida e de segurança no trabalho, assim como na fixação de indústrias de 

transformação de produtos florestais e agroalimentares." (PROF-AC, 2006) 

  

Pinheiro Bravo e Pinheiro Manso Eucalipto 

  

Novas plantações e cortes rasos Outras Espécies 

Figura 30 - Área ocupada por outras espécies florestais 

Os montados de sobro e montados de azinho têm uma distribuição idêntica, com respetivamente 22,8% e 25% da área de 

floresta do concelho, já os povoamentos puros de sobreiro e de azinheira têm uma menor expressão 16,6% e 1,3%, 

respetivamente. De referir ainda que, na sua globalidade, as áreas ocupadas por sobreiro e azinheira correspondem a 

cerca de metade da área do concelho. 
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Quadro 21 - Valores de ocupação florestal por espécie 

Floresta Áreas (ha) % 

Montados + Povoamentos de Sobreiro e Azinheira 69874,68 84,4% 

Pinheiro manso 4180,36 5,0% 

Pinheiro bravo 1029,77 1,2% 

Outras espécies 896,12 1,1% 

Eucalipto 3030,54 3,7% 

Folhosas + resinosas 138,26 0,2% 

Outras folhosas 720,69 0,9% 

Novas plantações 2649,86 3,2% 

Cortes rasos 273,63 0,3% 

Áreas ardidas 11,57 0,0% 

Aceiros e corta fogos 29,43 0,0% 

Total 82834,93 100% 

Fonte: DG Território: Carta de uso e ocupação do solo (COS2010); ICNF: IFN6 

A presença da componente florestal no concelho embora fortemente sustentada nas áreas de sobreiro e azinheira não se 

esgota nestas espécies, verificando-se também a presença de pinheiros, folhosas e resinosas e eucaliptos, embora com uma 

expressão territorial manifestamente inferior.  

Na zona poente do concelho (Cortiçadas de Lavre, Lavre e Cabrela) predominam os povoamentos de pinheiro manso 

e pinheiro bravo, folhosas e resinosas, eucaliptos e outras espécies que em conjunto prevalecem sobre o montado. As 

novas plantações surgem por todo o território, correspondendo em 2010 a cerca de 2650 hectares (vd. Figura relativa à 

Ocupação Florestal no Concelho de Montemor-o-Novo). 

Importa ainda referir que para efeitos de aplicação das medidas e ações de proteção e prevenção da floresta no âmbito do 

Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios11, os Espaços Florestais correspondem aos "terrenos ocupados 

com floresta, matos e pastagens ou outras formações vegetais espontâneas, segundo os critérios definidos no Inventário 

Florestal Nacional", considerando-se para tal que a área florestal do concelho corresponderá a 81% do território, ou seja, 

99256,8 hectares. 

                                                           
11 Decreto-Lei n.º 17/2009 de 14 de janeiro 
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Figura 31 - Área ocupada por azinheira e sobreiro 

Fonte: DG Território: Carta de uso e ocupação do solo (COS2010); ICNF: IFN6 
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Figura 32 - Ocupação florestal no Concelho de Montemor-o-Novo 

Fonte: DG Território: Carta de uso e ocupação do solo (COS2010); ICNF: IFN6 
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4.5. OCUPAÇÃO AGRÍCOLA / 
RECURSOS  

 

De acordo com a Carta de Uso e Ocupação do Solo 2010 (COS 2010) o uso agrícola corresponde a 17% da área total do 

concelho, ocupando cerca de 20876 hectares. Relativamente ao tipo de culturas constata-se que as culturas temporárias 

de sequeiro são predominantes (12040 ha), correspondendo a 58% da área agrícola. Este tipo de culturas possui áreas 

mais visíveis entre Santiago do Escoural e Foros do Baldio, a poente de Foros de Vale de Figueira e na envolvente norte de 

Cabrela, surgindo ainda intercaladas com culturas de regadio (área beneficiada do aproveitamento hidroagrícola dos Minutos) 

entre Santa Sofia e Fazendas do Cortiço (Vd. Figura relativa à Ocupação Agrícola no Concelho de Montemor-o-Novo). 

Quadro 22 - Área agrícolas no Concelho de Montemor-o-Novo 

Uso do Solo Nomenclatura das classes - COS2010 - Nível 3 Área (ha) % 

Agricultura  

2.1.1 Culturas temporárias de sequeiro 12039,63 57,7% 

2.1.2 Culturas temporárias de regadio 3087,44 14,8% 

2.1.3 Arrozais 768,34 3,7% 

2.2.1 Vinhas 528,50 2,5% 

2.2.2 Pomares 9,96 0,0% 

2.2.3 Olivais 3362,88 16,1% 

2.4.1 Culturas temporárias e/ou pastagens associadas a culturas permanentes 606,95 2,9% 

2.4.2 Sistemas culturais e parcelares complexos 463,91 2,2% 

2.4.3 Agricultura com espaços naturais e seminaturais 9,08 0,0% 

Total  20876,71 100,0% 

Fonte: DG Território: Carta de uso e ocupação do solo (COS2010); ICNF: IFN6 

As culturas temporárias de regadio encontram-se essencialmente associadas às barragens da Freixeirinha e dos Minutos e a 

norte do Ciborro à ribeira das Barrosas, correspondendo a 14,8% da área agrícola do concelho (3087 hectares), prevendo-

se, no entanto, que estas áreas sejam incrementadas com a ampliação da área beneficiada do aproveitamento hidroagrícola 

dos Minutos. 

As áreas associadas a olivais são mais usuais e densas junto dos aglomerados, destacando-se a envolvente da cidade de 

Montemor-o-Novo (Maia, Reguengo, São Mateus), Santiago do Escoural, Foros da Amendonça em São Cristóvão, Courelas 

da Mata e envolvente de Lavre. No seu conjunto ocupam 3362,9 ha, correspondendo a 16,1% da área agrícola e a 2,73% da 

área total do concelho. 

Os arrozais com uma área de 768 hectares surgem associados principalmente à Ribeira de Lavre, Ribeira da Cabrita (Cabrela) 

e afluentes da ribeira das Barrosas (Ciborro). Com uma representação similar surgem culturas temporárias e/ou pastagens 

associadas a culturas permanentes (cerca de 607 hectares) e a vinha (528 hectares). As primeiras têm maior incidência na 

envolvente dos aglomerados e entre Lavre e Cortiçadas de Lavre, concentrando-se a vinha essencialmente no eixo 

Silveiras/Montemor-o-Novo divergindo em direção a Évora e Arraiolos. 
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Figura 33 - Ocupação Agrícola no Concelho de Montemor-o-Novo 

Fonte: DG Território: Carta de uso e ocupação do solo (COS2010); ICNF: IFN6 
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4.6. APROVEITAMENTOS 
HIDROAGRÍCOLAS  

 

As obras de Aproveitamento Hidroagrícola são obras que visam a intensificação sustentada da atividade agrícola numa 

determinada área, através do aproveitamento de águas do domínio público para rega, drenagem, enxugo e defesa dos 

terrenos. Estas obras estão sujeitas a um regime jurídico específico e são classificadas em função do seu interesse, o que 

determina a iniciativa para a sua conceção e construção e define qual a entidade responsável pela sua gestão. 

Atualmente, existem no concelho de Montemor-o-Novo dois aproveitamentos hidroagrícolas: o aproveitamento 

hidroagrícola dos Minutos, considerada uma obra com elevado interesse para o desenvolvimento da região e o 

aproveitamento hidroagrícola da Freixeirinha de interesse local (vd. Figura relativa aos Aproveitamentos hidroagrícolas). 

O aproveitamento hidroagrícola dos Minutos (AH Minutos) surge associado à albufeira de águas públicas dos 

Minutos e constitui um elemento potenciador da agricultura de regadio no concelho. A área irrigada é de 

aproximadamente 1532 hectares, distribuída por 2 blocos: o Bloco da Amoreira, com uma área de 1430 hectares onde 

predominam as grandes e médias explorações e o Bloco dos Foros do Cortiço, com uma área de 102 hectares, com 

características de minifúndio. 

Este aproveitamento beneficia atualmente 162 agricultores, sendo a gestão da responsabilidade da Associação de 

Beneficiários da Barragem dos Minutos, prevendo-se que a médio prazo a área beneficiada seja aumentada em cerca de 471 

hectares, o que poderá contribuir para ampliar o volume de produção agrícola. 

O Aproveitamento Hidroagrícola da Freixeirinha desenvolve-se nas margens da Ribeira da Freixeirinha e é constituído 

pela Barragem da Freixeirinha e outras infraestruturas hidráulicas que permitem a irrigação de uma área de 371 hectares. 

A origem da água é superficial, sendo o fornecimento às explorações agrícolas assegurado sobressão com aspersão através 

de pivot.  

A gestão do aproveitamento hidroagrícola é da responsabilidade da Junta de Agricultores Regantes de Lavre e abrange 13 

agricultores. Dado que este aproveitamento é considerado uma obra de interesse local e por isso pertencente ao Grupo IV, 

não se encontra definido um perímetro hidroagrícola que constitua condicionante, no entanto pela sua relevância em termos 

de economia local e face ao investimento realizado para aumentar a capacidade produtiva dos solos integrou-se esta área na 

Reserva Agrícola Nacional.  
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Figura 34 - Aproveitamentos hidroagrícolas 

Fonte: DAGDR
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5. VALORES NATURAIS  
 

Os valores naturais incluem o conjunto de elementos da paisagem, naturais ou seminaturais (incluindo a biodiversidade e a 

geodiversidade), cuja conservação é de grande relevância para a identidade do território e da população, quer pelo seu valor 

científico, de conservação da natureza, estético, histórico, cultural ou económico. Este património deverá ser identificado de 

forma a permitir a sua salvaguarda e valorização de uma forma sustentável, sendo de igual importância a identificação de 

possíveis locais de observação excecional dos valores naturais existentes.  

Neste contexto agruparam-se os valores naturais nas seguintes categorias:  

Quadro 23 - Valores naturais 
 

Biodiversidade Paisagem Geodiversidade 

 

 

 

 

 

 

Rede Natura 2000: SIC de Cabrela e 

SIC de Monfurado  

IBA de Cabrela  

Linhas de água, galerias ripícolas, 

açudes e albufeiras  

Paisagem  

Zonas de Montado 

Árvores e arvoredo de interesse público 

Zonas de interesse geológico 

Recursos Geológicos 

 

5.1. BIODIVERSIDADE   

 

5.1.1. A REDE NATURA 2000 – 
SÍTIOS DE IMPORTÂNCIA 
COMUNITÁRIA DE CABRELA E 
MONFURADO  

 

A Rede Natura 2000 é um instrumento de conservação da natureza que visa reduzir a perda de biodiversidade a nível europeu. 

É constituída por territórios, situados na União Europeia, organizados por Zonas de Proteção Especial (quando apresentam 

aves protegidas pela Diretiva Aves - Diretiva n.º 79/409/CEE) e por Zonas Especiais de Conservação/Sítios de Importância 

Comunitária (quando apresentam habitats, animais ou vegetação protegidos pela Diretiva Habitats- Diretiva n.º 92/43/CEE).  

O concelho de Montemor-o-Novo é abrangido por dois locais propostos para integrar a Rede Natura 2000: o Sítio de 

Importância Comunitária de Monfurado (SIC Monfurado - PTCON 0031) e o Sítio de Importância Comunitária de 



 
 

 
 

 

  
SISTEMA BIOFÍSICO - 66 

VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARATERIZAÇÃO 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
3/

20
21

 D
P
 

Cabrela (SIC Cabrela - PTCON 0033), correspondendo a uma área total classificada no concelho de 35310 ha (vd. Figura 

relativa às Áreas da Rede Natura em Montemor-o-Novo). 

Quadro 24 - Sítios de Importância Comunitária (SICs) no concelho 

Código Diploma Classificação 
Área total 

do SIC (ha) 

Concelho de Montemor-o-Novo 

Área do SIC 
(ha) 

% área do SIC 
% área 

classificada 
Freguesias abrangidas 

PTCON0031 
Monfurado 

RCM n.º 76/00, de 5 de julho 23947,00 16340,00 68% 13% 
Santiago do Escoural; São Cristóvão; UF 
de N.S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras 

PTCON0033 
Cabrela 

RCM n.º 142/97, de 28 de 
agosto 

56555,00 18970,00 33% 15% 
Cabrela; São Cristóvão; Santiago do 
Escoural; UF de N.S. da Vila, N.S. do 
Bispo e Silveiras 

Total  80502,00 35310,00 - 28%  

Fonte: Adaptado das Fichas dos Sítios de Cabrela e Monfurado do Plano Setorial da Rede Natura 2000 (ICNF) 

Estas duas áreas distinguem-se pelos extensos montados ainda bem conservados, pela presença histórica do lince-ibérico 

(felino mais ameaçado do mundo) e pelas numerosas espécies de morcegos protegidas pela Diretiva Habitats.  

Os montados são sistemas agrossilvopastoris tradicionais de elevada biodiversidade, onde domina o sobreiro e a azinheira. 

Estes resultam da utilização que o Homem tem feito do território ao longo dos séculos, explorando bosques primitivos de 

azinho e sobro. Assim, e de acordo com a política defendida pela Rede Natura, a atividade humana não deve ser excluída 

destas áreas, mas sim compatibilizada com a proteção dos valores naturais, cuja conservação está muitas vezes 

dependente das práticas e saberes locais.  

A predominância destes montados, mais ou menos densos (onde ocorrem clareiras, zonas de matos, prados, olivais e vinhas, 

açudes, galerias ripícolas e alguns vales encaixados de difícil acesso) proporciona um mosaico de habitats de grande 

singularidade. Este mosaico de habitats, extremamente rico em espécies de flora, onde ocorrem alguns resquícios de 

bosques primitivos de azinho e sobro, serve de zona de alimento, abrigo e reprodução para numerosas espécies de fauna, 

apresentando condições adequadas, ou passíveis de ser otimizadas, para a reintrodução do lince-ibérico (em complemento 

com outros SIC da região). 

A classificação destas áreas está relacionada com as suas características (relevo, tipo de solos, geomorfologia, microclima, 

presença humana, etc.), que condicionam todos os restantes fatores, levando a diferenças determinantes na paisagem, fauna 

e flora, onde se registam valores naturais protegidos pela Diretiva Habitats, alguns prioritários ou ameaçados de extinção. 
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Figura 35 - Áreas de Rede Natura em Montemor-o-Novo  

Fonte: ICNF (adaptado do PSRN2000) 

Habitats da Diretiva Habitats 
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De acordo com o Plano Setorial da Rede Natura 2000 (fichas dos Sítios de Cabrela e Monfurado), ocorrem nestas zonas 24 

habitats naturais e seminaturais com interesse comunitário (inseridos na Diretiva Habitats-Anexo I e cuja conservação exige 

a designação de Zona Especial de Conservação - ZEC). Destes habitats, três são prioritários (3170*, 6220* e 91E0*) e outros 

apresentam elevada expressão paisagística e interesse conservacionista, destacando-se os montados, os habitats ripícolas 

e os matos.  

No quadro seguinte identificam-se os habitats presentes nos Sítios de Cabrela e Monfurado (vd. Figura relativa aos Habitats 

dos SIC de Cabrela e Monfurado em Montemor-o-Novo e Anexo I). 

Quadro 25 - Habitats com Interesse Comunitário nos Sítios de Cabrela e Monfurado 

Florestas Naturais e Semi-naturais  

 

6310 - Montados de Quercus spp. de folha perene  

 

 

9330 - Florestas de Quercus suber e 9340 Florestas de Quercus 
ilex e Quercus rotundifolia 

 

 

9240 - Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus 
canariensis 

 

 

9230 - Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e 
Quercus pyrenaica  

 

Charnecas e Matos  

 

4030 - Charnecas secas europeias  

 

 

5210 - Matagais arborescentes de Juniperus spp. (5210p3-

zimbrais) 
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5330 - Matos termomediterrânicos pré-desérticos 

 

Formações Herbáceas Naturais e Semi-naturais 

 

6220* - Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-
Brachypodietea 

Habitat prioritário para a conservação, ao abrigo da Diretiva 
Habitats  

 

 

6420 - Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da 
Molinio-Holoschoenio 

 

 

6430 - Comunidades de ervas altas higrófilas das orlas basais e 
dos pisos montano a alpino 

 

Habitats de Água Doce  

 

3170* - Charcos temporários mediterrânicos – Charcos 
temporários  

Habitat prioritário para a conservação, ao abrigo da Diretiva 
Habitats  

 

 

3140 - Águas oligomesotróficas calcárias com vegetação bêntica 
de Chara spp. 

 

 

3150 - Lagos eutróficos naturais com vegetação da 
Magnopotamion ou da Hydrocharition 

 

 

3260 - Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação 
da Ranunculion fluitantis e da Callitricho-Batrachion 

 

 

3270 - Cursos de água de margens vasosas com vegetação da 
Chenopodion rubri p.p. e da Bidention p.p.  
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3280 - Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-
Agrostidion com cortinas arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus 
alba  

 

 

3290 - Cursos de água  mediterrânicos intermitentes da Paspalo-
Agrostidion 

 

Habitats Ripícolas  

 

91E0* - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior  

Habitat prioritário para a conservação, ao abrigo da Diretiva 

Habitats 
 

 

91B0 - Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia 

 

 

92A0 - Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba  

 

 

92D0 Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-

Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) 

Presença: C (566 ha) 

 

Habitats Rochosos e Grutas  

 

8220 Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica  

 

 

8310 Grutas não exploradas pelo turismo  

 
 

Fonte: Imagens adaptadas das Fichas do Plano Setorial da Rede Natura 2000 (ICNF) 



 
 

 
 

 

  
SISTEMA BIOFÍSICO - 71 

VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARATERIZAÇÃO 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
3/

20
21

 D
P
 

 
Figura 36 - Habitats dos SIC de Cabrela e Monfurado em Montemor-o-Novo  

Fonte: ICNF (adaptado do PSRN2000) 

Flora e Fauna da Diretiva Habitats 

De acordo com o Plano Setorial da Rede Natura 2000, identificaram-se nos Sítios de Cabrela e Monfurado, 11 espécies de 

flora e 37 espécies de fauna com interesse comunitário, destas, três são prioritárias: Arméria-das-areias (Armeria rouyana*); 

lince ibérico (Lynx pardinus*) e borboleta-dourada (Euphydryas aurinia*), exigindo a classificação das áreas como "Zona 

Especial de Conservação - ZEC" de acordo com o anexo II da Diretiva Habitats, facto que justifica a classificação destas áreas 

como Sítios de Interesse Comunitário (SIC). 

Identificaram-se também duas plantas e dezoito animais que carecem de medidas de proteção rigorosa (do Anexo IV da 

Diretiva Habitats), bem como duas plantas (Campainhas-amarelas (Narcissus bulbocodium) e Gilbardeira (Ruscus aculeatus)) 

e três animais (Toirão (Mustela putorius), Gineta (Genetta), Saca-rabos (Herpestes ichneumon), que podem implicar medidas 

de gestão no caso de captura ou colheita na natureza (Anexo V da Diretiva habitats).  

Para além das espécies e habitats da Directiva Habitats, estas áreas albergam diversas espécies da avifauna integradas na 

Diretiva Aves, estando o SIC de Cabrela classificado como "Área Importante para as Aves - IBA". 

Ocorrem ainda outras espécies de flora e fauna autóctones associados ao sistema de montado e ao clima mediterrânico, com 

valor conservacionista a nível nacional e local, reforçando a importância destas áreas. De entre as espécies dependentes da 

preservação dos montados e do mosaico de habitats, importa destacar a relevância do SIC de Monfurado pela presença de 
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16 das 25 espécies de morcegos existentes em Portugal continental, (estimando-se que este valor possa ser superior) com 

abrigos de importância nacional, regional e local.  

Todas as espécies identificadas no Sitio, sejam morcegos cavernícolas (que ocupam grutas, edifícios abandonados ou ruínas) 

ou arborícolas (que ocupam cavidades nas árvores do montado), são protegidas pela Diretiva Habitats, sendo que oito 

apresentam estatuto de conservação elevado em Portugal.  

Os quadros seguintes identificam as espécies de Flora e Fauna listadas nas Fichas do Plano Setorial da Rede Natura 2000 

relativas aos Sítios de Cabrela e Monfurado, sendo cartografadas as respetivas áreas de ocorrência tendo por base a 

informação disponibilizada no geocatálogo do ICNF12. Sempre que esteja disponível cartografia mais pormenorizada da 

distribuição/ocorrência das espécies nos sítios de Cabrela e Monfurado, estas serão cartografadas no Relatório da Rede 

Natura ( Volume III).  

Importa ainda referir que de acordo com o geocatálogo do ICNF algumas das espécies constantes da Diretiva Habitats 

ocorrem ainda em outras áreas do concelho, encontrando-se também identificadas na cartografia em anexo (Anexo II e III). 

As espécies Santolina impressa, Lynx pardinus, Felis silvestres, Nyctalus noctula, Plecotus austriacus, Alytes obstretricans, 

não se encontram cartografadas, por não existir cartografia disponível. 

Quadro 26 - Flora com Interesse Comunitário nos Sítios de Cabrela e Monfurado 

Espécies Prioritárias e Mais Relevantes - (Anexo II e IV da Diretiva Habitats) 

 
 1) 

Nome científico: Armeria rouyana* (Espécie Prioritária) 

Nome comum: Arméria-das-areias 

Anexos: II, IV 

Estatuto de conservação:  
Portugal VU 

Global NT 
 

 

 
1) 

Nome científico: Halimium verticillatum 

Nome comum: - 

Anexos: II, IV 

Estatuto de conservação:  
Portugal EN 

Global  
 

 

 
2) 

Nome científico: Festuca duriotagana 

Nome comum: Festuca 

Anexos: II, IV 

Estatuto de conservação:  
Portugal VU 

Global DD 
 

 

 
3) 

Nome científico: Hyacinthoides vicentina 

Nome comum: Jacinto-silvestre 

Anexos: II, IV 

Estatuto de conservação:  
Portugal VU 

Global  
 

 

                                                           
12 Distribuição de Espécies, Fauna e Flora do Relatório da Diretiva Habitats 2007-2012; Espécies da Fauna do PSRN2000 – Polígonos, Linhas e Pontos 
(Valores Naturais - Plano Setorial da Rede Natura 2000) 
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1) 

Nome científico: Salix salvifolia ssp. australis 

Nome comum: Salgueiro-branco, Borrazeira-branca 

Anexos: II, IV 

Estatuto de conservação:  
Portugal VU 

Global VU 
 

 

 
1) 

Nome científico: Santolina impressa 

Nome comum: Santolina 

Anexos: II, IV 

Estatuto de conservação:  
Portugal VU 

Global LC 
 

 

 

Nome científico: Myosotis lusitanica 

Nome comum: Miosótis 

Anexos: II, IV 

Estatuto de conservação:  
Portugal VU 

Global DD 
 

 

 

Outras Espécies (Anexo IV e V da Diretiva Habitats) 

  
1) 

Nome científico: Narcissus bulbocodium 

Nome comum: Campainhas-amarelas 

Anexos: V 

Estatuto de conservação:  
Portugal  

Global  
 

 

 
2) 

Nome científico: Ruscus aculeatus 

Nome comum: Gilbardeira 

Anexos: V 

Estatuto de conservação:  
Portugal  

Global  
 

 

  
1) 

Nome científico: Thymus capitellatus 

Nome comum: Tomilho 

Anexos: IV 

Estatuto de conservação:  
Portugal  

Global NT 
 

 

 
1) 

Nome científico: Spiranthes aestivalis 

Nome comum: Orquídea-silvestre 

Anexos: IV 

Estatuto de conservação:  
Portugal  

Global  
 

 

Fonte: Conteúdo adaptado das Fichas do Plano Setorial da Rede Natura 2000 (ICNF) 

Imagens adaptadas de: 1) http://flora-on.pt; 2) http://jb.utad.pt; 3) http://lifecharcos.lpn.pt 

Quadro 27 - Fauna com Interesse Comunitário nos Sítios de Cabrela e Monfurado 

Mamíferos – Carnívoros (Diretiva Habitats) 

 
1) © Pim de Kle 

Nome científico: Lynx pardinus* (Espécie Prioritária) 

Nome comum: Lince-ibérico 

Anexo: II, IV 

Estatuto de conservação:  
Portugal CR 

Global EN 
 

 

http://jb.utad.pt/
http://lifecharcos.lpn.pt/


 
 

 
 

 

  
SISTEMA BIOFÍSICO - 74 

VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARATERIZAÇÃO 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
3/

20
21

 D
P
 

 
2) ©Bruno Herlander 

Nome científico: Lutra lutra 

Nome comum: Lontra 

Anexo: II, IV 

Estatuto de conservação:  
Portugal LC 

Global LC 
 

 

 

3) © André Silva 

Nome científico: Felis silvestris 

Nome comum: Gato-bravo 

Anexo: IV 

Estatuto de conservação:  
Portugal VU 

Global LC 
 

 

 
3) ©Sandra Alcobia 

Nome científico: Mustela putorius 

Nome comum: Toirão 

Anexo: V 

Estatuto de conservação:  
Portugal DD 

Global LC 
 

 

 
3) ©ana-xavier 

Nome científico: Genetta genetta 

Nome comum: Gineta 

Anexo: V 

Estatuto de conservação:  
Portugal LC 

Global LC 
 

 

 

3) © Ramon Capella 

Nome científico: Herpestes ichneumon 

Nome comum: Saca-rabos 

Anexo: V 

Estatuto de conservação:  
Portugal LC 

Global LC 
 

 

 
Mamíferos – Roedores (Diretiva Habitats) 

 
3) ©Sandra Alcobia 

Nome científico: Microtus cabrerae 

Nome comum: Rato-de-Cabrera 

Anexo: II, IV  

Estatuto de conservação:  
Portugal VU 

Global NT 
 

 

 

Mamíferos – Quirópteros (Diretiva Habitats) 

 
5)@ Jens Rydell 

Nome científico: Rhinolophus mehelyi 

Nome comum: Morcego-de-ferradura-mourisco 

Anexo: II, IV 

Estatuto de conservação:  
Portugal CR 

Global VU 
 

 

 
5)@ Jens Rydell 

Nome científico: Rhinolophus euryale* (Espécie Prioritária) 

Nome comum: Morcego-de-ferradura-mediterrânico  

Anexo: II, IV 

Estatuto de conservação:  
Portugal CR 

Global VU 
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3) © Francisco Barros 

Nome científico: Myotis myotis* (Espécie Prioritária) 

Nome comum: Morcego-rato-grande 

Anexo: II, IV 

Estatuto de conservação:  
Portugal VU 

Global NT 
 

 

 
3) © Diogo Oliveira 

Nome científico: Rhinolophus ferrumequinum* (Espécie 

Prioritária) 

Nome comum: Morcego-de-ferradura-grande  

Anexo: II, IV 

Estatuto de conservação:  
Portugal VU 

Global NT 
 

 

 
5)@David Garcia 

Nome científico: Myotis bechsteinii 

Nome comum: Morcego de Bechstein 

Anexo: II, IV;  

Estatuto de conservação:  
Portugal EN 

Global VU 
 

 

 
5)@ Primož Presetnik 

Nome científico: Myotis nattereri 

Nome comum: Morcego-de-franja  

Anexo: IV 

Estatuto de conservação:  
Portugal VU 

Global LC 
 

 

 
3) © Pedro Cardoso 

Nome científico: Rhinolophus hipposideros 

Nome comum: Morcego-de-ferradura-pequeno  

Anexo: II, IV 

Estatuto de conservação:  
Portugal VU 

Global LC 
 

 

 
3) © Francisco Barros 

Nome científico: Miniopterus schreibersi 

Nome comum: Morcego-de-peluche  

Anexo: II, IV 

Estatuto de conservação:  
Portugal VU 

Global LC 
 

 

 
5)@ Matthias Hammer 

Nome científico: Barbastella barbastellus 

Nome comum: Morcego-negro 

Anexo: II, IV 

Estatuto de conservação:  
Portugal DD 

Global NT 
 

 

 
5)@ Daniela Schmieder 

Nome científico: Nyctalus leisleri  

Nome comum: Morcego-arborícola-pequeno 

Anexo: IV 

Estatuto de conservação:  
Portugal DD 

Global LC 
 

 

 
3) © Francisco Barros 

Nome científico: Plecotus austriacus 

Nome comum: Morcego-orelhudo-cinzento  

Anexo: IV 

Estatuto de conservação:  
Portugal LC 

Global LC 
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5)@ Matti Masing 

Nome científico: Nyctalus noctula 

Nome comum: Morcego-arborícola grande  

Anexo: IV 

Estatuto de conservação:  
Portugal DD 

Global LC 
 

 

 
5)@ Jens Rydell 

Nome científico: Nyctalus lasiopterus 

Nome comum: Morcego-arborícola gigante 

Anexo: IV 

Estatuto de conservação:  
Portugal DD 

Global VU 
 

 

 
3)© Fernando Romão 

Nome científico: Pipistrellus kuhli  

Nome comum: Morcego de Kuhl 

Anexo: IV;  

Estatuto de conservação:  
Portugal LC 

Global LC 
 

 

 
5)@ Domingo Trujillo 

Nome científico: Eptesicus serotinus 

Nome comum: Morcego-hortelão 

Anexo: IV 

Estatuto de conservação:  
Portugal LC 

Global LC 
 

 

 
5)@ Manuel Ruedi 

Nome científico: Pipistrellus pygmaeus 

Nome comum: Morcego-anão 

Anexo: IV 

Estatuto de conservação:  
Portugal LC 

Global LC 
 

 

 
3) © Francisco Barros 

Nome científico: Myotis daubentonii 

Nome comum: Morcego-de-água 

Anexo: IV; 

Estatuto de conservação:  
Portugal LC 

Global LC 
 

 

 

Insectos (Diretiva Habitats) 

 
3) © ana & xavier 

Nome científico: Euphydryas aurinia* (Espécie Prioritária) 

Nome comum: Borboleta-dourada; Fritilária-dos-Lameiros 

Anexo: II, IV  

Estatuto de conservação:  
Portugal  

Global LC 
 

 

 

Répteis (Diretiva Habitats) 

 
2) © Valter Jacinto 

Nome científico: Mauremys leprosa 

Nome comum: Cágado-mourisco ou Cágado-Comum 

Anexo: II, IV  

Estatuto de conservação:  
Portugal LC 

Global VU 
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2) © Marco Caetano 

Nome científico: Coluber hippocrepis 

Nome comum: Cobra-de-ferradura 

Anexo: IV 

Estatuto de conservação:  
Portugal  

Global LC 
 

 

 

 

 

 

Anfíbios (Diretiva Habitats) 

 
2) © Valter Jacinto 

Nome científico: Alytes cisternasii 

Nome comum: Sapo-parteiro-ibérico 

Anexo: IV  

Estatuto de 

conservação:  

Portugal LC 

Global NT 
 

 

 
2) © Pedro Pires 

Nome científico: Alytes obstetricans 

Nome comum: Sapo-parteiro-comum 

Anexo: IV  

Estatuto de conservação:  
Portugal LC 

Global LC 
 

 

 
2) © Fernando Romão 

Nome científico: Bufo calamita 

Nome comum: Sapo-comum 

Anexo: IV  

Estatuto de conservação:  
Portugal LC 

Global LC 
 

 

 
2)   © Luís Gaifém 

Nome científico: Pelobates cultripes 

Nome comum: Sapo-de-unha-negra  

Anexo: IV  

Estatuto de conservação:  
Portugal  

Global NT 
 

 

 
2)   © Aires Pires 

Nome científico: Discoglossus galganoi 

Nome comum: Rã-de-focinho-pontiagudo 

Anexo: IV; II 

Estatuto de conservação:  
Portugal NT 

Global LC 
 

 

 
2) © Luís Sousa 

Nome científico: Hyla arborea molleri 

Nome comum: Rela-comum 

Anexo: IV  

Estatuto de conservação:  
Portugal LC 

Global LC 
 

 

 
2) © Albano Soares 

Nome científico: Triturus marmoratus 

Nome comum: Tritão-marmoreado 

Anexo: IV  

Estatuto de conservação:  
Portugal NT 

Global LC 
 

 

 
2) © Filipe Caetano 

Nome científico: Hyla meridionalis 

Nome comum: Rela-meridional 

Anexo: IV  

Estatuto de conservação:  
Portugal LC 

Global LC 
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Ictiofauna (Diretiva Habitats) 

 
4) 

Nome científico: Chondrostoma lusitanicum 

Nome comum: Boga-portuguesa 

Anexo: II - Endemismo lusitano 

Estatuto de conservação:  
Portugal CR 

Global CR 
 

 

4) 

Nome científico: Chondrostoma polylepis 

Nome comum: Boga-comum 

Anexo: II  

Estatuto de conservação:  
Portugal LC 

Global LC 
 

 

 
4) 

Nome científico: Rutilus alburnoides ou Squalius alburnoides 

Nome comum: Bordalo 

Anexo: II  

Estatuto de conservação:  
Portugal VU 

Global VU 
 

 
 

Fonte: Fichas do Plano Setorial da Rede Natura 2000 (ICNF); http://www.iucnredlist.org/;Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, ICNF; Imagens 
adaptadas de: 1) www.euronatur.org; 2) www.charcoscomvida.org; 3) http://naturdata.com; 4) http://www.cartapiscicola.org; 5) http://www.eurobats.org/ 

DD LC NT VU EN CR RE NA 
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Insuficiente 
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Preocupante 

Quase 
Ameaçado 

Vulnerável Em Perigo Criticamente 
em Perigo 

Regionalme
nte Extinto 

Não 
aplicável 

Figura 37 - Categorias e critérios do Sistema da IUCN (International Union for Conservation of Nature) de classificação das 
espécies em função da sua probabilidade de extinção, num dado período de tempo. 

Fonte: http://www.iucnredlist.org/ The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2016-3. 

5.1.2. IBA DE CABRELA  
 

As IBAs ("Important Bird and Biodiversity Areas") são locais com importância reconhecida internacionalmente para a 

conservação das aves, definidos através da aplicação de critérios científicos e que integram a rede de sítios fundamentais 

para a proteção das aves com estatuto de conservação desfavorável. São também considerados pontos estratégicos para 

observação de aves. Em Portugal existem 93 Áreas Importantes para as Aves (IBA) e cerca de 360 espécies de aves, algumas 

com distribuição restrita na Europa e no mundo.  

O concelho de Montemor-o-Novo integra parte da IBA de Cabrela (PT043) cuja área coincide com o Sítio de 

Importância Comunitária de Cabrela (PTCON 0033). Este Sítio apresenta uma enorme diversidade de habitats ainda em 

bom estado de conservação, o que se traduz numa riqueza específica muito elevada no que respeita à avifauna. 

Nas áreas de estepe cerealífera ocorrem espécies ameaçadas ao nível global, como o sisão (Tetrax tetrax) e a abetarda (Otis 

tarda).  

A grande diversidade de habitats permite uma boa representatividade das espécies características do bioma mediterrânico 

verificando-se a presença do noitibó-de-nuca-vermelha (Caprimulgus ruficollis), do chasco-ruivo (Oenanthe hispanica), da 
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toutinegra-tomilheira (Sylvia cantillans), da toutinegra-dos-valados (Sylvia melanocephala) e do estorninho-preto (Sturnus 

unicolor). 

Nos açudes podem observar-se regularmente quase todas as espécies de aves aquáticas existentes no país, incluindo: 

o Mergulhão-de-poupa (Podiceps cristatus), o Garçote (Ixobrychus minutus), a Garça-vermelha (Ardea purpurea) e a 

Cegonha-preta (Ciconia nigra), para além das acima referidas. A comunidade de rapinas, diurnas e noturnas, é igualmente 

ampla e importante em qualidade e quantidade. Observações recentes de alguns francelhos (Falco naumanni) sugerem 

que a área poderá também ser importante para esta espécie globalmente ameaçada. 

Ao nível europeu, o SIC de Cabrela é um dos 5 mais importantes relativamente à presença de espécies como a águia-de-

bonelli (Hieraaetus fasciatus*), o peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus) e a gaivina-dos-pauis (Chlydonias hybridus), 

consideradas ameaçadas pela União Europeia (incluídas no Anexo I da Diretiva Aves). 

No quadro seguinte são apresentadas as aves mais importantes no SIC de Cabrela, para efeitos da classificação como IBA. 
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Quadro 28 - Aves mais importantes na IBA de Cabrela 

Anexo I da Diretiva Aves 

 

Nome científico: Hieraaetus fasciatus* (espécie prioritária) 

Nome comum: Águia-perdigueira ou Águia-de-bonelli  

Residente 

Estatuto de conservação:  
Portugal EN 

Global LC 
 

 

Nome científico: Tetrax tetrax* (espécie prioritária) 

Nome comum: Sisão  

Residente 

Estatuto de conservação:  
Portugal VU 

Global NT 
 

 

Nome científico: Elanus caeruleus 

Nome comum: Peneireiro-cinzento  

Residente 

Estatuto de conservação:  
Portugal NT 

Global LC 
 

 

Nome científico: Ciconia nigra 

Nome comum: Cegonha-negra  

Nidificante estival 

Estatuto de conservação:  
Portugal VU 

Global LC 
 

 

Nome científico: Ardea purpurea 

Nome comum: Garça-vermelha  

Nidificante estival 

Estatuto de conservação:  
Portugal EN 

Global LC 
 

 

Nome científico: Ixobrychus minutus 

Nome comum: Garçote ou Garça-pequena  

Nidificante estival 

Estatuto de conservação:  
Portugal VU 

Global LC 
 

 

Nome científico: Falco naumanni  

Nome comum: Francelho  

Nidificante estival 

Estatuto de conservação:  
Portugal VU 

Global LC 
 

 

Nome científico: Otis tarda* (espécie prioritária) 

Nome comum: Abetarda  

Residente 

Estatuto de conservação:  
Portugal EN 

Global VU 
 

 

Nome científico: Chlidonias hybridus 

Nome comum: Gaivina-dos-pauis  

Nidificante estival 

Estatuto de conservação:  
Portugal CR 

Global LC 
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Outras Aves  

 

Nome científico: Caprimulgus ruficollis 

Nome comum: Noitibó-de-nuca-vermelha 

Nidificante estival 

Estatuto de conservação:  
Portugal VU 

Global LC 
 

 

Nome científico: Oenanthe hispanica  

Nome comum: Chasco-ruivo  

Nidificante estival  

Estatuto de conservação:  
Portugal VU 

Global LC 
 

 

Nome científico: Sylvia cantillans 

Nome comum: Toutinegra-carrasqueira  

Nidificante 

Estatuto de conservação:  
Portugal LC 

Global LC 
 

 

Nome científico: Podiceps cristatus 

Nome comum: Mergulhão-de-poupa  

Residente 

Estatuto de conservação:  
Portugal LC 

Global LC 
 

 

Nome científico: Sylvia melanocephala 

Nome comum: Toutinegra-dos-valados 

Residente 

Estatuto de conservação:  
Portugal LC 

Global LC 
 

 

Nome científico: Sturnus unicolor  

Nome comum: Estorninho-preto 

Residente 

Estatuto de conservação:  
Portugal LC 

Global LC 
 

Fonte: Estatuto de conservação: Portugal (Cabral et al.2005 - Livro Vermelho dos Vertebrados de Portuga, ICNF); Global (UICN 2016-3 – Lista vermelha 
de espécies ameaçadas da União Internacional para a conservação da natureza e recursos naturais) Fotos: www.avesdeportugal.info 

A distribuição destas espécies no concelho encontra-se cartografada no Anexo IV, tendo por base a informação disponível no 

geocatálogo do ICNF, constatando-se que não existe informação para a ocorrência das espécies Águia-de-bonelli, Cegonha-

negra e Garçote ou Garça-pequena. 

 

http://www.avesdeportugal.info/
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5.1.3. LINHAS DE ÁGUA, AÇUDES E 
ALBUFEIRAS  

 

Ao nível dos recursos hídricos, as linhas/cursos de água, ainda que de regime torrencial ou temporário, bem como açudes e 

pequenas albufeiras, apresentam grande importância para a conservação da água e da biodiversidade, criando zonas 

aprazíveis para atividades recreativas, como a caça, a pesca, o desporto náutico ou o ecoturismo (passeios a pé, observação 

de aves, entre outras atividades). 

Estas zonas enriquecem a paisagem de montado (predominante no concelho), potenciando a observação de espécies de 

flora e fauna características de zonas húmidas constituindo importantes elementos de património natural.  

Nas margens das linhas de água podem ocorrer galerias ripícolas, que correspondem a formações arbóreo-arbustivas de 

extraordinária diversidade florística. Estas galerias podem ser consideradas importantes reservatórios de biodiversidade, 

assumindo uma função estruturante na deslocação, alimentação, reprodução e refúgio para diversas espécies de fauna.  

Assume particular destaque a ribeira ou rio Almansor, inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Tejo. Esta ribeira, com nascente 

próxima de Arraiolos, atravessa todo o território concelhio no sentido nascente-poente. A sua rede de afluentes 

abrange praticamente toda a zona central e norte do concelho. Destaca-se o troço junto à cidade de Montemor-o-Novo, 

com caudal permanente no período estival, onde se registam diversos valores naturais e culturais, sintetizados no quadro 

seguinte.  

Quadro 29 - Síntese dos principais valores naturais na ribeira do Almansor  

Valor Biológico  

A Flora e Fauna presente é representativa dos cursos de água doce mediterrâneos. 

 

A galeria ripícola é na sua maioria bastante bem desenvolvida. Ao nível arbóreo, é dominada por: Amieiros, Freixos, Salgueiros, e Choupos. O estrato 
arbustivo é dominado por Borrazeira Negra e Borrazeira Branca, Sabugueiro, Sanguinhos de água, Pilriteiro, Abrunheiro bravo, etc. Existe ainda um 
estrato de trepadeiras composto por: Silvas, Roseiras, Heras, Vinha silvestre, etc. Nos locais onde um excessivo período de emersão não permite a 
instalação de mata ribeirinha existem formações de Helófitas: Junco, Caniço, Tabúas, Espadana, e Bunho. A flora aquática é dominada por espécies 
comuns: Lentilhas de água e Ranunculus peltatus. 

 

A Fauna é bastante diversificada, sendo um excelente local de observação de passeriformes, e outras aves (Garça Real, Guarda-Rios, Águia Calçada...). 
É ainda de destacar a presença, de lontras, répteis e anfíbios (Cágados, Cobras-de-água, Sapo-comum, etc). (1) 

 

Ao nível da ictiofauna destaca-se a presença de espécies autóctones como a Verdemã e a Boga, o Escalo do Sul, a Enguia e o Barbo do Norte, bem 
como da Achigã, espécie exótica com interesse para a pesca desportiva. Contudo, a abundância e riqueza específica é bastante reduzida, o que estará 
associado aos problemas de poluição, presença de obstáculos e alterações no regime hidrológico. 

Valor Geológico 

Destacam-se os afloramentos geológicos visíveis neste troço do rio Almansor, que permitem a observação de duas fases orogénicas. 

 

Do ponto de vista petrológico, esta zona é representativa do tipo de magmatismo associado a zonas de subducção. É possível a observação de variações 
na cor das rochas consoante a proximidade ao Maciço dos Hospitais, que marca uma variação da composição química. 

 

Existe uma grande variedade litológica, podem observar-se in situ eventos de deposição e erosão fluvial, com os respectivos terraços e leitos 
abandonados pela migração lateral do rio. Toda a estrutura associada ao processo de migmatização tem um grande valor, quer pela acessibilidade, quer 
pela exposição contínua de afloramentos ao longo do rio. 

Valores Históricos/Culturais 

A existência de diversos moinhos de água, onde foi aproveitada a corrente do rio, como o moinho do Ananil e moinho da borracha, e de pedreiras de 
onde foram extraídos blocos de rocha Migmatítica, utilizadas na construção de edifícios e estruturas, mas também para a produção das mós usadas nos 
moinhos. Estas atividades pouco influenciaram as características naturais do local, para além do desvio pontual de uma pequena parte do caudal e 
formação de pequenos diques, não existem quaisquer barreiras ao percurso normal do rio, perfeitamente encaixado no leito. O aproveitamento destas 
características (leito rochoso, bom potencial hidráulico) é excecional do ponto de vista da gestão dos recursos naturais. 
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Valor Biológico  

 

É possível constatar a influência da pastorícia e agricultura no local. As plataformas da última glaciação terão sido usadas durante bastante tempo na 
agricultura/pastorícia. 

Valor Paisagístico 

Este local mostra um modelado típico do processo de peneplanação, com a incisão recente das ribeiras contemporaneamente ao levantamento tectónico 
do continente, mostrando antecessão em muitos locais. É de enaltecer a maneira com está ordenado o território, mantendo-se muitas características 
naturais, com muitas estruturas humanas antigas ainda conservadas. (1) 

Fonte: (1): Í. Dias da Silva, A. Jorge Pinto, M. Mattioli, J. Cid da Silva (206) - Avaliação do Património Geológico no Rio Almansor (Montemor-o-Novo): 
Proposta de Classificação e de Protecção; UE (2007) - Projeto GAPS: Inventariação da ictiofauna do Sítio de Monfurado e proposta para a sua gestão. 

Para além da ribeira ou rio Almasor, destacam-se pela sua biodiversidade as principais linhas de água localizadas nos 

Sítios de Cabrela e Monfurado (ribeira de São Cristóvão, ribeira da Marateca, ribeira de São Martinho, ribeira do Escoural e 

ribeira da Pintada), bem como a ribeira de Lavre. 

Nos troços ainda bem conservados das ribeiras acima referidas podem ocorrer habitats de água doce ou ripícolas com 

interesse comunitário, destacando-se os freixiais (Freixiais termófilos de Fraxinus angustifólia - 91B0), os salgueirais 

(Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba - 92A0), os amiais (habitat prioritário 91E0* - Florestas aluviais de Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior) e os tamargais (Galerias e matos ribeirinhos meridionais - 92D0).  

Ao nível da avifauna, destacam-se os açudes e pequenas albufeiras na zona sul de São Cristóvão. Trata-se de uma 

zona composta essencialmente por montados e campos abertos, que apresenta uma infinidade de açudes agrícolas 

que enriquecem a zona em termos de biodiversidade. Estes açudes têm sido referidos como uma das melhores zonas, 

fora das áreas protegidas, para observação de aves no sul do país, tendo sido registada a presença de mais de 200 espécies 

de aves aquáticas, grandes aves terrestres, passeriformes e algumas consideradas raridades.13  

No que respeita à ictiofauna, algumas das espécies presentes podem assumir relevância para a prática da pesca 

desportiva e/ou para a conservação da natureza. No entanto, estudos recentes concluíram que em algumas zonas a 

abundância e a riqueza específica é baixa, identificando-se a necessidade de intervenção para a preservação das espécies 

autóctones e manutenção de populações com interesse para a pesca. 

Quadro 30 - Exemplos de espécies piscícolas presentes nos cursos de água do concelho 

Espécies Autóctones 

 

Nome científico: 

Barbus bogagei 

Nome comum: 

Barbo-comum 
 

Nome científico: 

Cobitis paludica 

Nome comum: 

Verdemã-comum 

 

Nome científico: 

Anguilla anguilla 

Nome comum: 

Enguia 
 

Nome científico: 

Squalius pyrenaicus 

Nome comum: 

Escalo do Sul 

 

Nome científico: 

Chondrostoma polypepis 

Nome comum: 

Boga-Comum 

  

Espécies Exóticas 

                                                           
13 http://www.avesdeportugal.info/sitsaocristovao.html 
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Nome científico: 

Lepomis gibbosus 

Nome comum: 

Perca-sol  

Nome científico: 

Micropterus salmoides 

Nome comum: 

Achigã 

 

Nome científico: 

Cyprinus carpio 

Nome comum: 

Carpa 
 

Nome científico: 

Carassius auratus 

Nome comum: 

Pimpão 

 

Nome científico: 

G. Holbrooki 

Nome comum: 

Gambúsia 

  

Fonte: Carta Piscícola Nacional; Projeto GAPS, CMMN 

As oscilações dos níveis das águas ao longo do ano favorecerem o acasalamento, postura e desenvolvimento de formas 

larvares de anfíbios, potenciando também a sua observação (salamandras, rãs e sapos). A presença de mamíferos poderá 

ser esporádica por falta de locais de abrigo, no entanto, animais como a raposa, a lontra ou o javali podem ser observados 

pontualmente. É ainda possível encontrar alguns répteis como os cágados e cobras-de-água. 

Quadro 31 - Exemplos de espécies observáveis nos cursos de água, albufeiras e açudes do concelho 

Espécies Observáveis 

 
1)@Carlos Godinho 

Nome científico:  
Vulpes vulpes 
Nome comum: 
Raposa 

 
1)@Carlos Silva  

Nome científico: 
Sus scrofa  
Nome comum: 
Javali 

 
2)@Bruno Herlander 

Nome científico: 

Lutra lutra 

Nome comum: 

Lontra  

1@Luis Guilherme 

Nome científico: 

Nome comum: 

 

1)@Luis Guilherme Sousa  

Nome científico: Pleurodeles 

waltl 

Nome comum: 

 salamadra-de-costelas- 

salientes   
1)@Joaquim Pedro Ferreira 

Nome científico: 

Salamandra salamandra 

Nome comum: 

salamadra-de-pintas-

amarelas 

1)@J.P. Gonzáles de la Vega 

Nome científico: 
Mauremys leprosa 
Nome comum: 
cagado-mourisco 

 
1)@Luis Guilherme 

Nome científico: 
Natrix maura 
Nome comum: 
Cobra de água viperina 

Fonte: Fotos: 1) www.mitra-nature.uevora.pt; 2)http://www.charcoscomvida.org/) 
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Pela sua dimensão e importância para a economia local destacam-se as albufeiras dos Minutos, Freixeirinha e Atabueira, 

como recurso a potenciar ao nível de reserva hídrica (agricultura e abastecimento público) e do desenvolvimento de atividades 

desportivas, recreativas e de turismo ambiental. 

 

Fotografia 1 - Albufeira dos Minutos 

Fonte: CMMN 

A importância deste património para as comunidades e para o desenvolvimento local, tem-se traduzido na criação de Projetos 

para a sua valorização, tais como: 

 Projeto de valorização do rio Almansor como eixo estratégico na Carta Estratégica de Montemor-o-Novo; 

 Rede de percursos pedestres que, em alguns casos, acompanham ou intercetam linhas de águas e pequenos 

açudes, promovendo a observação e divulgação dos valores naturais presentes; 

 Propostas de ecopercursos14 tendo em vista a interpretação da geologia, da biologia e dos locais de 

intervenção humana, perfeitamente integrados na paisagem natural; 

 A criação de percursos pedestres associados à ribeira de Lavre.15 

5.2. PAISAGEM E FLORESTA  
 

 

5.2.1. PAISAGEM   

A Paisagem tem vindo a ser reconhecida como um elemento fundamental do património natural e cultural, constituindo um 

elemento crucial na identidade local e regional. O conceito de Paisagem é abrangente e é utilizado em vários contextos.  

Segundo a Convenção Europeia da Paisagem de 20 de outubro de 2000 (publicada em Portugal no Decreto-Lei nº 4/2005, 

de 14 de fevereiro), entende-se por paisagem “qualquer parte do território, tal como é apreendido pelas populações, cujo 

                                                           
14 Apresentadas pela associação cultural Oficinas do Convento – Associação Cultural de Arte e Comunicação, 
15 Projetos identificados pela população no âmbito do processo da agenda 21 local elaborado em 2011 para a freguesia. 
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carácter intrínseco é resultado da ação e interação de fatores naturais e humanos”. Outros autores designam paisagem como 

a “expressão espacial da interação das componentes biofísicas e socioeconómicas que constituem o sistema ambiente”.  

A paisagem apresenta-se como um sistema dinâmico constituído por várias componentes, bióticas e abióticas, e, 

independentemente da definição que a ela se encontra associada, é unânime o entendimento relativo à necessidade da 

preservação dos valores fundamentais que a caracterizam. Torna-se por isso de importância primordial o estabelecimento de 

políticas de gestão e proteção, que reconheçam as suas potencialidades e fragilidades numa visão holística. Para que tal 

aconteça, torna-se fundamental a identificação de territórios de marcada singularidade, de características homogéneas, que 

se evidenciam na imagem de unidades de paisagem. 

De acordo com Cancela d'Abreu et al (2004), a forma da paisagem subdivide-se nas seguintes componentes: 

 As de base ecológica: que incluem as componentes físicas e biológicas dos vários ecossistemas (relevo, 

clima, morfologia do terreno, declive, solo, água e vegetação); 

 As de base cultural: que incluem os fatores históricos, de identidade e capacidade narrativa da paisagem 

(história da construção da paisagem, ocupação atual do solo); 

 As de base socioeconómica: onde se incluem os fatores sociais e as atividades humanas que constroem e 

alteram a paisagem; 

 As de base sensorial: componente mais subjetiva, uma vez que está diretamente relacionada como a 

paisagem é vista por cada pessoa ou por um grupo de pessoas.  

5.2.2. UNIDADES DE PAISAGEM   

No estudo realizado pela Universidade de Évora, “Contributos para a Identificação e Caraterização da Paisagem em Portugal 

Continental”i, promovido pela DGOTDU em 2004, o concelho de Montemor-o-Novo é abrangido pelos seguintes grupos de 

unidades de paisagem (vd. Figura relativa às Unidades de Paisagem e Desenho II.6.10 - Planta das Unidades de Paisagem). 

Quadro 32 - Unidades de Paisagem 

Unidade de Paisagem 

O - Ribatejo 86 - Charneca Ribatejana (O) 

Q - Terras do Sado 
94 - Charneca do Sado (Q) 

97 - Montados da Bacia do Sado (Q) 

R - Alentejo Central 
99 - Montados e Campos Abertos do Alentejo Central (R) 

103 - Serra do Monfurado (R) 

Fonte: DGOTDU, 2014 

A Charneca Ribatejana está presente na área noroeste do concelho (Cortiçadas de Lavre e Lavre) e caracteriza-se 

essencialmente por “um relevo ondulado suave, onde predomina o montado de sobro. No essencial, trata-se de uma 

paisagem florestal, cortada por pequenos e médios vales que tradicionalmente tinham uma ocupação agrícola”. A grande 

propriedade é dominante, sobretudo com uma exploração extensiva, tanto ligada ao montado como a plantações 

estremes (de pinheiros e de eucaliptos), ou, ainda de povoamentos mistos destas espécies, verificando-se a predominância 
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de pinheiros relativamente ao montado essencialmente na zona de Cortiçadas de Lavre, onde os terrenos são mais 

arenosos. 

 
Fotografia 2 - Exemplos de paisagem presente nas áreas do concelho integradas na unidade de paisagem Charneca Ribatejana 

Fonte: CMMN 

A Charneca do Sado inclui parte do Sítio de Cabrela, com a presença de habitats e espécies com interesse para a 

conservação. A "riqueza biológica" pode considerar-se média a elevada, correspondente a um mosaico onde alternam 

montados e pinhais, de uso extensivo, com outras áreas de uso mais intensivo, mas que introduzem diversidade. Esta 

unidade caracteriza-se por “ser uma área homogénea de planície arenosa, coberta por montado de sobro e pinheiro 

manso (...) identificando-se a alternância de zonas levemente onduladas, entrecortadas por vales mais ou menos largos. 

Enquanto que nos interflúvios domina o montado, nos vales são frequentes os sistemas agrícolas de regadio.". Nesta unidade 

a propriedade é no geral de grande dimensão, encontrando-se algumas excecionalmente amplas, tais como a Herdade do 

Pinheiro e a Herdade da Palma. 

 
Fotografia 3 - Exemplos de paisagem presente nas áreas do concelho integradas na unidade de paisagem Charneca do Sado 

Fonte: CMMN 

A zona sul do concelho (Foros do Baldio, São Cristóvão e Santiago do Escoural) insere-se na unidade de paisagem 

denominada Montados da Bacia do Sado que se caracteriza pelo "relevo relativamente ondulado associado ao 

predomínio dos montados (de azinho, sobro e misto), com densidades variáveis - mais fechados e com matos nas zonas 

mais declivosas e vales mais encaixados; mais abertos nas zonas menos declivosas. Estas últimas em situações mais 

elevadas (“planaltos”), estão ocupadas por sistemas arvenses de sequeiro e pastagens (por vezes com azinheiras ou 

sobreiros dispersos), por pequenas manchas de regadio, bem como por algumas reduzidas e dispersas manchas de olivais 

e policultura...'".25 Trata-se de uma unidade de paisagem relativamente pouco povoada, com aglomerados urbanos 
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concentrados e de pequena dimensão. Algumas aldeias são concentradas e contidas (Aldeia da Biscaia) enquanto que 

outros aglomerados, com origem em foros, são bastante dispersos e sem um centro bem definido (Foros do Baldio). 

A ribeira de São Martinho destaca-se como elemento singular da paisagem, pelos seus vales encaixados que contrastam com 

a envolvente. Nas encostas acentuadamente declivosas existem azinhais e medronhais, com matos densos onde domina a 

esteva e o rosmaninho. Estas manchas de vegetação apresentam-se bem conservadas e constituem o habitat do lince ibérico, 

de que há notícia de observações nesta unidade. 

Os Montados e Campos Abertos do Alentejo Central ocupam a zona central e nordeste do concelho. Esta unidade 

caracteriza-se pelo predomínio da "planície suavemente ondulada, com usos relativamente extensivos, baseados em 

sistemas arvenses de sequeiro e pastagens, com árvores quase sempre presentes, dispersas, em baixa densidade. 

Nalgumas situações de solos mais pobres e pedregosos surgem manchas de matos; noutras são os afloramentos rochosos, 

sobretudo graníticos, que conferem uma certa especificidade à paisagem, para o que contribuem as velhas oliveiras ou 

azinheiras associadas a estes maciços de blocos rochosos”25).  

  
Fotografia 4 - Exemplos de paisagem presente nas áreas do concelho integradas na unidade de paisagem Montados da Baia do 

Sado 

Fonte: CMMN 

Encontram-se dispersos por toda a unidade assentos de lavoura (montes), no geral conjuntos edificados concentrados 

e localizados em situações paisagísticas interessantes, por vezes rodeados por pequenas áreas de olival, pomar e horta, 

muitos destes montes encontram-se degradados ou mesmo abandonados. Os aglomerados urbanos mantêm um carácter 

dominantemente concentrado (Foros de Vale de Figueira, Ciborro, Fazendas do Cortiço, Santa Sofia), e em alguns casos ao 

seu redor surge a pequena e média propriedade com construções dispersas, culturas permanentes, hortas e ferragiais. A 

noroeste de Foros de Vale Figueira verifica-se alguma dispersão, correspondendo a propriedades de pequena e média 

dimensão com algumas construções.  

Como recurso paisagístico de alguma importância destaca-se a ribeira de Lavre pela sua riqueza e biodiversidade e 

as albufeiras dos Minutos e da Freixeirinha como importantes marcos na paisagem. 



 
 

 
 

 

  
SISTEMA BIOFÍSICO - 89 

VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARATERIZAÇÃO 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
3/

20
21

 D
P
 

 
Fotografia 5 - Exemplos de paisagem presente nas áreas do concelho integradas na unidade de paisagem Montados e Campos 

Abertos do Alentejo Central 

Fonte: CMMN 

A unidade de paisagem Serra do Monfurado caracteriza-se por um conjunto de colinas dispostas com orientação 

noroeste/sudeste, onde se registam as maiores altitudes do concelho, chegando a atingir valores superiores aos 400 metros. 

Com uma especificidade climática ao nível das temperaturas, da precipitação e humidade, a Serra do Monfurado detém 

características ecológicas muito particulares, o que se reflete na vegetação muito densa e frondosa, nomeadamente 

os montados de sobro e azinho, por vezes em povoamento misto. São montados muito densos e antigos que estão no geral 

bem conservados, encontrando-se alguns exemplares de sobreiros seculares com copas largas e densas. Nalguns 

casos desenvolve-se um sub-coberto de matos, por vezes diversificados (é neste sítio que ocorrem as melhores comunidades 

de espinhais de Calicotome villosa em Portugal).”  

 

Fotografia 6 - Exemplos de paisagem presente nas áreas do concelho integradas na unidade de paisagem Serra do Monfurado  

Fonte: CMMN 

Trata-se de uma unidade de paisagem com identidade relativamente forte, decorrente de uma clara especificidade biofísica 

e do elevado valor histórico-cultural ao nível do património nela presente, desde os vários monumentos megalíticos até 

ao conjunto urbano de Montemor-o-Novo, passando por quintas e "montes" dispersos, pequenas povoações, azenhas, 

etc.. Por todas estas particularidades é uma unidade que, no seu conjunto, se pode considerar como muito pouco vulgar ou 

mesmo rara.  

Tendo em conta a riqueza do património natural e cultural da serra de Monfurado, bem como a sua boa acessibilidade, 

considera-se que esta unidade apresenta características que a tornam particularmente interessante para o recreio e 

turismo de natureza. Em termos de edificabilidade fora dos perímetros urbanos, será de incentivar ao máximo a recuperação 
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de edifícios existentes e legalmente constituídos. Para além destes, as novas edificações deverão ser fortemente 

condicionadas, podendo admitir-se a construção de instalações de apoio às atividades agrícolas; de habitação própria do 

agricultor, seus familiares e de trabalhadores permanentes da exploração; de equipamentos sociais, culturais, desportivos 

e/ou turísticos, os quais se deverão articular com a atividade agrícola e florestal, obedecendo a estudo de conjunto relativo à 

totalidade da propriedade. 
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Figura 38 - Unidades de paisagem 
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Fonte: Contributos para a identificação e caraterização da paisagem em Portugal Continental, Alexandre Cancela d’Abreu - Teresa Pinto Correia - Rosário 
Oliveira (Universidade de Évora) - Coordenação / DGOTDU 2004 

5.2.3. MONTADO   

A paisagem em Montemor-o-Novo é profundamente marcada pelos montados, puros ou mistos, de sobreiro (Quercus suber) 

e azinheira (Quercus rotundifolia), destacando-se os montados extensos e bem conservados dos Sítios de Importância 

Comunitária de Cabrela e Monfurado (Rede Natura 2000), onde se podem observar manchas de antigos sobreirais e azinhais, 

com exemplares adultos de carvalho-negral (Quercus pyrenaica) e carvalho-cerquinho (Quercus faginea), já pouco comuns 

no território. 

Os montados de sobro e de azinho são sistemas de uso múltiplo com forte influência antropogénica que permitem uma 

coexistência sustentável de várias actividades que se interligam e complementam, dando origem a uma forma de exploração 

de elevado valor ecológico, económico e social16.  

 
Fotografia 7 - Montado de Sobro  

Fonte: CMMN 

Em termos económicos, a importância dos montados no concelho é inegável, sendo o suporte para a exploração da 

cortiça, da pecuária extensiva, da produção de lenha e carvão, da apicultura, das atividades cinegéticas e das 

atividades turísticas relacionadas com a natureza. 

Para além das mais-valias económicas que oferece, pela exploração dos seus recursos naturais, o montado alberga uma 

enorme biodiversidade, graças ao seu carácter de transição entre floresta fechada e campo aberto.17  

Os montados bem conservados possuem um diversificado sub-coberto vegetal, composto por plantas arbustivas e herbáceas, 

muitas vezes utilizadas na cozinha tradicional ou para fins medicinais (beldroegas, alecrim, saramagos, medronheiro, mirtilos, 

dente-de-leão, pilriteiro, etc). Esta diversidade permite que os montados sejam zonas de abrigo, reprodução, alimento 

e descanso para inúmeras espécies de fauna, como uma grande diversidade de aves, mamíferos, anfíbios, invertebrados 

e répteis, muitos deles com estatuto elevado de ameaça. 

                                                           
16 PROF-AC, 2007 
17 Carolina Bloise "Montado Alentejano" - Rota do montado 
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Só em termos de avifauna, existem nos montados mais de 120 espécies, algumas com estatuto vulnerável ou ameaçadas de 

extinção como a Águia de Bonelli, a Águia-imperial ou a Cegonha-preta. Também o Lince-ibérico ocorreu nos sobreirais e 

montados portugueses, e se existir no futuro a recuperação da sua população, poderá voltar a ocorrer no concelho, dada a 

disponibilidade de habitat existente. 

 
Fotografia 8 - Montado de Azinho  

Fonte: CMMN 

Em termos ambientais os montados, desempenham funções importantes na conservação do solo, na regularização do 

ciclo hidrológico e na qualidade da água, na produção de oxigénio e consequente sequestro do carbono da atmosfera, 

apresentando-se também como ecossistemas florestais mediterrânicos singulares, extremamente ricos em termos de 

biodiversidade que estão identificados entre os mais importantes para a conservação da natureza a nível nacional e europeu.18 

Dada a importância que o montado tem na região, têm vindo a ser desenvolvidos diversos produtos turísticos que permitem 

o usufruto deste enquanto recurso natural e cultural, nomeadamente a Rota do Montado, eventos gastronómicos com os 

recursos do montado, Ecopista do Montado, entre outros.  

Pelas suas características únicas, o montado tem uma enorme importância e potencial, pelo que se torna essencial a 

sua conservação e regeneração. 

O quadro seguinte ilustra algumas das espécies que podem ser encontradas nos montados do concelho de Montemor-o-

Novo, com potencial uso culinário ou medicinal. Muitas destas espécies eram também utilizadas tradicionalmente para 

produção de objetos para o uso quotidiano, nomeadamente, as vassouras ou vasculhos feitos de gilbardeira ou giesta.  

Quadro 33 - Exemplos de espécies do montado com interesse sociocultural 

Espécies Cinegéticas 

 
1)© Sérgio Esteves 

Javali 
Sus scrofa Linnaeus 

 
1)@Florbela Franco 

Galinhola 
Scolopax rusticola 

1)@Faisca 

Perdiz 
Alectoris rufa 

                                                           
18 A importância dos montados de sobro em Portugal; Domingos Patacho; Quercus 
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1)@Emídio Machado 

Coelho 
Oryctolagus cuniculus 

 
1)@Bruno Maia 

Codorniz 
Coturnix 

 
1)@Emidio Machado 

Pato-real 
Anas platyrhynchos 

 
1)@Emidio Machado 

Lebre 
Lepus granatensis 

 
1)@Faisca 

Rola-brava 
Streptopelia turtur 

 
 

 
 

Frutos Comestíveis    

 
1)© Valter Jacinto 

Bolota de azinho 
Quercus rotundifolia 

 
1)@ Valter Jacinto 

Bolota de sobro  
Quercus suber 

1)@Paulo Lemos 

Amoras silvestres 
Rubus ulmifolius 

Flores Comestíveis 

 
1)© Luis Nunes Alberto 

Borragem 
Borago officinalis 

 
1)@Valter Jacinto 

Dente de Leão 
Taraxacum officinale 
 

 
1)@Ian & Clare Smith 

Malva 
Malva sylvestris 

1)@Fernando Romão 

Papoila 
Papaver rhoeas 

 
1)@ Valter Jacinto 

Mostarda 
Brassica nigra 

1)@ Rúben Vilas 
Boas 

Sabugueiro 
Sambucus nigra 
 

 
1)@ Luis Nunes Alberto 

Soagem 
Echium plantagineum     

Folhas e Caules Comestíveis  

 
1)@Valter Jacinto 

Acelga 
Beta vulgaris 

 
1)@Valter Jacinto 

Agrião 
Nasturtium officinale 

2)Aromaticas vivas 

Azedas 
Rumex acetosa 

 
1)@Ian &Clare Smith 

Alabaça ou catacuzes 
Rumex 
bucephalophorus 

 
1)@ Valter Jacinto 

Carrasquinha ou 
Cardo-do-ouro  
Scolymus hispanicus 

 
1)@Ian &Clare Smith 

Beldroega 
Portulaca oleracea 
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1)@Valter Jacinto 

Saramago 
Raphanus 
raphanistrum 

 
1)@Valter Jacinto 

Serralha 
Sonchus oleraceus 

1)@Ian &Clare Smith 

Urtiga-maior 
Urtica dioíca 

 
1)@Ian &Clare Smith 

Mostarda-preta 
Brassica nigra 

 
1)@Valter Jacinto 

Pimpinela 
Sanguisorba minor 

3)@Jacinto 
Saramago 

Espargo 
Asparagus spp 

 
1)@Ian &Clare Smith 

Malva 
Malva sylvestris 

    

Aromáticas 

 

 
1)@Valter Jacinto 

Loureiro 
Laurus nobilis 

 
1)@Valter Jacinto 

Funcho 
Foeniculum vulgare 
Miller 

1)@Ian &Clare Smith 

Erva-cidreira 
Melissa officinalis 

 
7)Flora On@PV Araujo 

Erva-de-são-joão ou 
Hipericão Hypericum 
perfuratum 

 
1)@ Valter Jacinto 

Poejo 
Mentha pulegium 

1)@Pedro Cardoso 

Hortelã-comum 
Mentha spicata 

 
1)@Valter Jacinto 

Hortelã-da-ribeira 
Mentha cervina 

 
1)@Valter Jacinto 

Hortelã-pimenta 
Mentha piperita 

 
8)Utad- 

jardimbotanico 

Segurelha 
Satureja hortensis 

 
1)@Ian &Clare Smith 

Orégão 
Origanum virens 

 
1)@Valter Jacinto 

Esteva 
Cistus ladanifer 

1)@Valter Jacinto 

Alecrim 
Rosmarinus 
officinalis 

 
1)@Luis Nunes Alberto 

Tomilho  
Thymus vulgaris 

 
4)@floravicentina 

Rosmaninho 
Lavandula luisiere 

1)@Ian &Clare Smith 

Erva-de-são-roberto 
Geranium 
purpureum 

Cogumelos19 

                                                           
19 Existem algumas espécies de cogumelos comestíveis no montado e na zona de pinhal. Para os conhecer melhor poderá consultar o 

manual “Cogumelos de Monfurado" (produzido pelo Município de Montemor-o-Novo, Ordem dos Biólogos e Cooperativa Traquinas Índios 
e Sábios), mas não deverá arriscar a sua utilização se não tiver experiencia, pois existem espécies muito venenosas. 
 



 
 

 
 

 

  
SISTEMA BIOFÍSICO - 96 

VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARATERIZAÇÃO 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
3/

20
21

 D
P
 

 
5)@amanitacesarea.com  

Laranjinhas 
Amanita cesarea 

 
5)@amanitacesarea.com 

Cepes ou Tortulho 
Boletus aereus 

5)@amanitacesarea.c 

Champignon 
Agaricus 
campestris var. 
Campestris 

 
6)@first-nature.com  

Orelha-de-judas 
Auricularia auricula-
judae 

 
5)@amanitacesarea.com 

Coprino cabeludo ou  
Gota de tinta  
Coprinus comatus 

5)@amanitacesarea.c 

Pé-azul 
Lepista nuda 

 
5)@amanitacesarea.com 

Púcaras, Fradinhos, ou 
Parasol 
Macrolepiota procera 
var. procera 

    

Fonte: Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, ICNF; Imagens adaptadas 1) http://naturdata.com; 2) http://www.aromaticasvivas.com/;3) 
http://estadodebarrancos.blogspot.pt/);4) http://floravicentina.com/ 5) http://www.amanitacesarea.com/; 6) http://www. first-nature.com; 7) http://www.flora-

on.pt; 8)https://jb.utad.pt/ 

Os montados são também importantes pelo seu valor histórico e cultural, sendo o produto de séculos de adaptação de 

gerações e gerações de agricultores a um meio ambiente agreste, estéril e improdutivo, que atualmente constitui uma enorme 

fonte de recursos. Esta importância traduz-se na identidade local, influenciando os usos e costumes, as tradições e o modo 

de vida das populações mais rurais, através do uso dos seus recursos nas vivências do quotidiano. 

5.2.4. ARVOREDO E ÁRVORES DE 
INTERESSE PÚBLICO  

 

Os povoamentos florestais, bosques ou bosquetes, arboretos, alamedas e jardins de interesse botânico, histórico, paisagístico 

ou artístico, bem como os exemplares isolados de espécies vegetais que, pela sua representatividade, raridade, porte, idade, 

historial, significado cultural ou enquadramento paisagístico, e se recomende a sua cuidadosa conservação, podem ser 

classificados como de relevante interesse público.20  

De acordo com o Registo Nacional do Arvoredo de Interesse Público (RNAIP), existem atualmente no concelho de 

Montemor-o-Novo três árvores isoladas que se encontram classificadas como árvores de interesse público (vd. Figura 

relativa às Árvores classificadas como de interesse público e outros exemplares notáveis). 

Quadro 34 - Árvores de interesse público existentes no concelho de Montemor-o-Novo (árvores isoladas) 

Descrição Designação Breve Descrição 

                                                           
20 Lei n.º 53/2012, de 5 de setembro. 
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Nome comum: Azinheira  

Nome científico: Quercus ilex ssp. rotundifolia 

Idade:120 anos 
 
Local: Herdade do Pinheiro - Toirais 
Classificação: D.R. n.º 81 II Série de 07/04/1997 

Azinheira centenária de bom porte, que 
apresenta uma copa ampla e muito frondosa. 
Esta árvore localiza-se num cabeço, e avista-
se ao longe, constituindo um marco na 
paisagem 

 

Nome comum: Pinheiro-manso 
Nome científico: Pinus pinea L. 
Idade:200 anos 
 
Local: Lavre - São Sebastião 
Classificação: D.R. n.º 81 II Série de 07/04/1997 

Pinheiro-manso de grande porte, com 200 
anos, denotando já alguns sinais de 
caducidade. Este exemplar apresenta-se 
localizado num pequeno olival fronteiro à 
Capela de São Sebastião. 

 

Nome comum: Zambujeiro 
Nome científico: Olea europaea L. var. sylvestris 
Idade:1000 anos 
 
Local: Foros de Vale de Figueira - Herdade do Freixo do 
Meio 
Classificação: D.R. n.º 81 II Série de 07/04/1997 

Zambujeiro de aspeto milenar e de 
características únicas no território nacional. 
Apresenta um tronco principal e quatro braças 
grossas que lhe conferem uma significativa 
imponência e beleza estética. 

Fonte: http://www.icnf.pt 

Estas árvores beneficiam de uma área geral de proteção de 50 metros de raio, medida a partir da sua base, sendo proibidas 

quaisquer intervenções que possam causar danos, mutilar, deteriorar ou prejudicar o estado vegetativo em que se encontra 

o elemento protegido. A sua manutenção e conservação são da responsabilidade do proprietário, disponibilizando o Instituto 

da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., o necessário apoio técnico.  

Na sequência de levantamentos promovidos pelo Município, estão identificados bosquetes de carvalho cerquinho e negral no 

SIC de Monfurado, o carvalhal da Barranca da Loba (micro-reserva biológica da Quercus), e algumas árvores isoladas que 

devido ao seu porte, idade, representatividade a nível nacional ou local, poderão justificar um estudo e uma proposta de 

classificação de interesse público ou de interesse municipal, nos termos do previsto no n.º 2 e 12 do artigo 3.º da Lei n.º 

53/2012 (vd. Figura relativa às Árvores classificadas como de interesse público e outros exemplares notáveis). 

Quadro 35 - Árvores e conjuntos de árvores com interesse 

Descrição Designação 
Nº Ordem 
da Figura 

 

Sobreiro (Quercus suber) centenário, isolado, próximo da 
Ribeira de Lavre, na Herdade do Vale da Lama; em tempos, à 
sua volta, eram feitas festas/bailes por altura do 
descortiçamento.  

1 

 

Carvalho negral (Quercus pyrenaica), isolado, mas próximo de 
sebe da mesma espécie, na Ribeira do Carvalhal (Sítio de 
Monfurado), com porte e copa de grandes dimensões. Próximo 
da estrada Montemor-o-Novo-Escoural, o que lhe confere 
grande visibilidade.  

2 
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Descrição Designação 
Nº Ordem 
da Figura 

 
Conjunto de carvalhos-cerquinho de grandes dimensões na 
ribeira de São Brissos 

3 

 

Sobreiro (Quercus suber) centenário e muito bem conservado, 
com matos em subcoberto da copa, exemplificativo do tipo de 
povoamento e práticas culturais existentes no Sítio de 
Monfurado. Próximo da estrada Montemor-o-Novo-Escoural, o 
que lhe confere grande visibilidade. 

4 

 

Duas azinheiras (Quercus rotundifolia) com copado entrelaçado, 
formando um conjunto que aparenta ser apenas uma árvore 
com 2 caules. Conhecidas localmente por “azinheiras gémeas”, 
apresentam uma forma singular. Localizadas na Herdade da 
Serra são visíveis da estrada nacional Montemor-o-Novo/Évora. 

5 

 

Carvalho-cerquinho (Quercus faginea) isolado, de grandes 
dimensões e provavelmente centenário. Exemplar de 
dimensões raras para o concelho. Situado na Quinta da Belina.  

6 

 

Sebe de carvalho-cerquinho (Quercus faginea), em orla de 
caminho público, próximo do Rio Almansor. Situa-se no limite do 
Pomar do Gato e da Quinta do Canal. 

7 

 

Sebe de sobreiros (Quercus suber) adultos, em orla de caminho 
público, que apresentam como aspeto interessante e singular o 
facto de não se encontrarem descortiçados e podados. Caminho 
da Quinta do Barroso. 

8 

 

Conjunto de três exemplares de carvalho-cerquinho (Quercus 
faginea), adultos, com elevado interesse em termos didáticos e 
pedagógicos. Situam-se ao longo da Ecopista ha Herdade da 
Laje, Paião e Marco 

9 
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Descrição Designação 
Nº Ordem 
da Figura 

 

Troço de freixial com exemplares centenários de Fraxinus 
angustifolia, na Ribeira de Sta. Sofia, na Herdade da Alcalva de 
Cima. Singular em termos de porte e povoamento. 

10 

 

Troço de amial, com exemplares adultos de Alnus glutinosa, no 
Rio Almansor, que constitui exemplo e testemunho deste tipo de 
habitat na região, onde o mesmo apresenta escassa 
representatividade. Situa-se na envolvente do Moinho do Ananil. 

11 

 

Troço de amial paludinoso, com exemplares adultos de Alnus 
glutinosa, na Ribeira de São Cristóvão, que constitui exemplo e 
testemunho único deste tipo de habitat na região, proposto pelo 
ISA para integrar uma rede de micro-reservas no âmbito de 
trabalhos desenvolvidos em Projeto LIFE-Natureza que 
abrangia o Sítio de Cabrela.  

12 

 

Bosquete ripícola com exemplares adultos de carvalho-negral 
(Quercus pyrenaica), habitat reliquial representativo dos 
carvalhais que outrora existiriam com maior distribuição no Sítio 
de Monfurado e que exibem aqui o limite sul de distribuição da 
espécie no nosso país e na Europa. De elevado interesse 
botânico, ecológico e com contributo importante para a 
biodiversidade local/regional. Herdade do Carvalhal. 

13 

 

Corredor ripícola de salgueiral, com exemplares de Salix 
salvifolia muito bem conservados exemplificativo deste tipo de 
habitat, característico dos cursos de água intermitentes da 
região. Atravessado pela rede local de turismo de natureza, e 
por isso com elevada visibilidade e interesse 
didático/pedagógico. Herdade da Atafona e do Castelo. 

14 

 

Exemplares de sobreiros centenários, de elevado porte, 
localizados junto Cortiçadas de Lavre. Destacando-se um deles 
pela largura do troco e o outro pelas múltiplas ramagens de 
grande dimensão. 

15 
16 

 

O Carvalhal da Barranca da Loba (carvalhal de carvalho-
cerquinho ou português Quercus faginea subsp. broteroi), 
constitui um habitat protegido pela Directiva Habitats (Habitat 
9240), possui algumas árvores de elevado porte e idade e 
constitui abrigo e corredor de comunicação para muitas 
espécies de fauna. 
Atualmente é uma micro-reserva biológica da Quercus. 
http://conservacao.quercus.pt/content/view/44/64/ 

17 
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Descrição Designação 
Nº Ordem 
da Figura 

 

Bosquete de exemplares adultos de carvalho-negral. Situa-se 
na Herdade do Carvalhal. 

18 

Fonte: Projeto GAPS - Gestão Ativa e Participada do Sitio de Monfurado; CMMN 
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Figura 39 - Árvores classificadas como de interesse público e outros exemplares notáveis 
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5.3. GEODIVERSIDADE   

"A geodiversidade consiste na variedade de ambientes geológicos, fenómenos e processos ativos que dão origem a 

paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais que são o suporte de vida na Terra".21 

5.3.1. PATRIMÓNIO GEOLÓGICO   

O património geológico inclui locais ou elementos geológicos com excecional valor científico (locais onde os minerais, as 

rochas, os fósseis, os solos ou o relevo possuem características próprias que nos permitem conhecer a história geológica do 

nosso planeta), podendo apresentar também um valor educativo e turístico, tratando-se de uma componente não viva do 

património natural, que importa preservar.  

Este património pode enfrentar diversos tipos de ameaças resultantes quer de processos naturais, quer de intervenções 

humanas (como por exemplo o roubo e comércio ilegal de minerais e fósseis; vandalismo; mineração; ausência de legislação 

adequada; etc.). A conservação destes elementos passa pela inventariação, caraterização, classificação, conservação e 

divulgação, à semelhança de outro património. 

 

Fotografia 9 - Aspetos dos afloramentos no Rio Almansor 

Fonte: CMMN; Fotos: @Icaro Fróis 

O inventário nacional do património geológico reúne os principais locais em Portugal (geossítios) onde ocorrem elementos da 

geodiversidade (minerais, fósseis, rochas, geoformas) com elevado valor científico. No âmbito deste inventário 

(http://geossitios.progeo.pt/) a Gruta do Escoural encontra-se referida como Geossítio.  

                                                           
21 http://www.patrimoniocultural.pt/media/uploads/trabalhosdearqueologia/48/5.pdf. 
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Quadro 36 - Características do Geossítio Gruta do Escoural 

Categoria temática: Sistemas Cársicos 

 

 

Área do Geossítio: 10000 m2 

Regime de proteção ambiental: Incluído noutros regimes de proteção- Sítio 
Monfurado PTCON0031 da Rede Natura 2000 

Avaliação quantitativa do valor científico (0-100): 47.5 

Avaliação quantitativa da vulnerabilidade (100-400): 230 

Justificação do valor científico: A única gruta portuguesa até ao momento 
onde são conhecidas pinturas rupestres 

Fonte: http://geossitios.progeo.pt/; FCT; Universidade do Minho 

No concelho de Montemor-o-Novo, são ainda de destacar sete locais com interesse do ponto de vista do património geológico, 

que se encontram assinalados no mapa e quadros seguintes, onde se apresenta uma síntese da informação mais relevante 

para a sua conservação e valorização (vd. Figura relativa ao Património Geológico). 

Adicionalmente, foram ainda identificados quatro locais que merecem estudos mais detalhados: 

 Jazidas de fósseis marinhos em Lavre; 

 Ribeira de São Cristóvão: encaixe fluvial atual e vulcanismo varisco (lavas em almofada no complexo Vulcano-

sedimentar de Toca da Moura) 

 Pêgo do Altar (margem de S. Cristóvão/Alcáçovas): Bacia de Santa Susana que apresenta fósseis de plantas 

evidência de sedimentação continental em zonas aluvio-fluviais. Importância arqueológica do ponto de vista 

da exploração histórica de carvão nesta região. 

 Falha do Ciborro: exemplo de falha produzida num contexto sísmico atual. 

Muito embora atualmente este património não disponha de estatuto legal de conservação, o mesmo deve ser considerado, 

quer pelo seu potencial de valorização, quer ao nível de eventuais medidas de proteção/conservação. O interesse científico 

do mesmo é demonstrado pelo número significativo de estudos e artigos técnicos realizados na área, nos últimos anos.  
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Figura 40 - Património Geológico 

Fonte: Ícaro Fróis Dias da Silva & Manuel Francisco Pereira (Universidade de Évora) 
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Quadro 37 - Património Geológico - locais com interesse para a conservação e valorização 
 

Afloramentos Geológicos do Almansor  

Principal interesse geológico 

Afloramentos excecionais no Maciço de Évora, de rochas sedimentares e vulcânicas do Neoproterozóico (560 Ma, unidades estratigráficas 
da denominada Serie Negra) e Câmbrico (540-500 Ma) que sofreram metamorfismo de alta temperatura (aproximadamente 800ºC) e 
baixa pressão (3-4 km de profundidade) há cerca de 340 Ma, levando-as à sua fusão parcial. Observa-se a interação com rochas intrusivas 
provenientes do manto e com rochas graníticas de proveniência crustal, algumas das quais estavam a ser geradas nesse preciso local. 
Representam uma história de colapso durante o processo de formação de uma cadeia de montanhas antiga, denominada Varisca, que 
está presentemente erodida. O nível de erosão atual expõe o cerne da cadeia Varisca, sendo possível observar processos que decorreram 
no interior de montanhas contrapondo para os análogos atuais. 

Outros interesses 

Elevado interesse científico por parte da comunidade geológica. Estes afloramentos já são visitados frequentemente devido à sua 
importância para o estudo de fenómenos geológicos da crosta profunda da cadeia Varisca, sendo conhecidos amplamente pela 
comunidade científica e académica. Existem diversas publicações científicas nacionais e internacionais acerca das rochas expostas 
nestes segmentos do rio Almansor. 

Acessibilidade 

Boa, mas com alguns problemas para pessoas de mobilidade reduzida. 

Riscos 

Baixo risco, podendo porém haver alguma eventual caída de rochas nas zonas mais íngremes das margens do rio Almansor.   

 

Minas de Monfurado (Monges) 

Principal interesse geológico 

Antigas minas de Ferro exploradas por romanos e mais recentemente, no final do século XIX até 1918. Apresenta, portanto, um grande 
interesse histórico do ponto de vista mineiro, sendo um marco para o concelho de Montemor-o-Novo e para a freguesia de Santiago do 
Escoural. 

Do ponto de vista geológico, podem observar-se as relações entre o vulcanismo Câmbrico associado à abertura do oceano Paleozóico e 
as mineralizações de ferro (pirite e magnetite). Também importantes são os afloramentos de rochas vulcânicas e mármores que sofreram 
metamorfismo na facies anfibolítica durante a formação da cadeia de montanhas Varisca (370-300 Ma) encontrando-se estruturalmente 
por cima dos migmatitos do Maciço de Évora expostos no rio Almansor, preservando evidências de metamorfismo em zonas de subducção 
(alta pressão).  

Outros interesses 

Grande interesse científico na área da metalogenia (formação de jazidas de minerais metálicos), do metamorfismo e da evolução do 
oceano formado e destruído durante o período Paleozóico. Existem atualmente diversas teses de doutoramento e artigos científicos 
nacionais e internacionais acerca desta região, que conferem dados imprescindíveis para entender a evolução geológica deste sector. 

Riscos 

Moderado a elevado na zona de corta mineira, onde a instabilidade dos taludes e túneis abandonados pode ser importante. Risco baixo 
na região limítrofe dos afloramentos de anfibolito. 

 

Safira  

Principal interesse Geológico 

Rochas vulcânicas básicas, com metamorfismo do tipo Eclogitico indicador de zonas de subducção. Representa um fragmento que foi 
submetido a subducção à 370 Ma durante a colisão continental que culminou com a formação do supercontinente Pangea. Afloramento 
não é excecional, mas é importante do ponto de vista da história geológica da região principalmente pela raridade de exposição de rochas 
com estas características. 

Outros interesses 

Elevado interesse científico. Tem sido objeto de estudo desde meados do século XX. 

Acessibilidade 

Muito boa. 

Riscos 

Nenhum. 
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Bacia de Cabrela - Silveiras 

Principal interesse Geológico 

Bacia de Cabrela, que inclui rochas vulcânicas riolíticas a máficas e sedimentares marinhas tipo flysch com idade compreendida entre 
350 e 340 Ma, obtida por métodos radiogénicos (U-Pb em zircão) e paleontológicos (paleo-polens e esporos). Apesar de se terem 
depositado durante a formação da cadeia de montanhas Varisca, as suas rochas encontram-se muito pouco afetadas pelos processos 
de deformação e metamorfismo associados. É portanto possível observar em diversos sectores desta localidade, as características 
originais da sedimentação e vulcanismo, preservados desde a sua formação, tal como os fenómenos vulcânicos explosivos e efusivos, 
que estão intrinsecamente associados à génese de rochas magmáticas preservada no rio Almansor. 

Outros interesses 

Alto interesse científico nas áreas da formação de rochas magmáticas e paleontologia. Tem sido objeto de estudo nas ultimas 5 décadas, 
pelo que existe bastante informação disponível acerca desta bacia Vulcano-sedimentar. 

Acessibilidade 

Boa a muito boa, com alguns locais de acesso mais difícil a pessoas com mobilidade reduzida. 

Riscos 

Baixo, com as devidas precauções nos afloramentos perto de estradas movimentadas e nas pedreiras abandonadas onde estas rochas 
estão bem representadas. 

 

Pedras Alvas: Pegmatitos 

Principal interesse Geológico 

Pedreira de rocha granítica de textura pegmatítica, onde os cristais constituintes (micas, feldspatos e quartzo) aprestam-se com 
expressões métricas. 

Outros interesses 

Interesse industrial histórico pela exploração de materiais de uso em cerâmica. 

Acessibilidade 

Boa a moderada. Má na zona de corta (pedreira) 

Riscos 

Elevados, especialmente na zona de corta.  

 

Pedreiras de Mármores de Santiago do Escoural  

Principal interesse Geológico 

Interesse estratigráfico e paleogeográfico dos mármores de idade Câmbrica, indicadores de processos iniciais de abertura do oceano 
Paleozóico numa bacia de baixa profundidade, em ambiente tropical onde assentaram organismos bio-construtores como os corais ou 
as algas coralíneas. Interesse do ponto de vista das estruturas geológicas relacionadas com a formação da cadeia de montanhas Varisca, 
pela presença de dobras e de zonas de falha. 

Outros interesses 

Interesse histórico industrial pela importância dos mármores na economia local na produção de cal, de rochas ornamentais e outros usos 
industriais.  

Acessibilidade 

Boa a razoável. Limitada para pessoas de mobilidade reduzida. 

Riscos 

Moderado a alto, visto tratar-se de uma pedreira inativa e apresentar taludes instáveis. 

 

Tonalito dos Hospitais 

Principal interesse Geológico 

Tonalito dos Hospitais, sua idade, composição mineral e geoquímica e implicações para os processos de formação de magmas no Maciço 
de Évora, observados também no rio Almansor. Observam-se aspetos de imiscibilidade e interação de magmas de composição distinta, 
de origem mantélica e cortical. 

Outros interesses 

Alto interesse científico do ponto de vista da formação de rochas ígneas. Estas rochas foram estudadas do ponto de vista da sua evolução, 
derivando em publicações científicas internacionais que conferem maior importância a este afloramento. 
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Acessibilidade 

Muito boa. Cruzamento da Autoestrada (EN Montemor-o-Novo / Santarém) 

Riscos 

Baixo a moderado pela proximidade à estrada nacional. 

Fonte: Ícaro Fróis Dias da Silva & Manuel Francisco Pereira (Universidade de Évora) 

O património geológico no Rio Almansor tem sido inventariado e estudado pela comunidade científica, destacando-

se a proposta de dois ecopercursos nas margens do mesmo, com vista à valorização e divulgação deste património 

incluindo a biodiversidade e a ação humana sobre a paisagem.22  

  
Ecopercurso nas margens do Rio Almansor, em Montemor-o-Novo, onde se salienta 
a importância dos meios biótico e abiótico na dispersão dos elementos 
antropogénicos e sua relação com a auto sustentabilidade 

Aspeto de um afloramento geológico no Rio Almansor, em Montemor-o-Novo, onde 
se destaca o padrão erosivo do rio sobre este tipo de rocha. Aqui pode ser constatado 
que o padrão de sulcos e altos está relacionado com diferenças mineralógicas deste 
tipo de rocha bandada, aqui paralelo ao fluxo do rio, aumentando a sua suscetibilidade 

Fotografia 10 - Aspetos do Ecopercurso nas margens do rio Almansor 

Fonte: Silva. I (2007) - Património Geológico e valorização dos territórios, in Pedra & Cal n.º 34 abril, maio, junho 2007 

                                                           
22 proposta de dois ecopercursos - valorização do património geológico do rio ALMANSOR Ícaro Dias da Silva, André Jorge Pinto, Marta Mattioli, Jerónimo 
Cid da Silva, Projeto Rio, Edition: Oficinas do Convento, Publisher: Oficinas do Convento, Editors: Í. Dias da Silva, T. Fróis, V. Fróis, pp.247-257 
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6. QUALIDADE DO AMBIENTE   

 

6.1. QUALIDADE DO AR   

A qualidade do ar é determinante na apreciação do grau de poluição existente, correspondendo à mistura de substâncias 

químicas, lançadas no ar ou resultantes de reações químicas que alteram a constituição natural da atmosfera. 

No sentido de estabelecer a situação de referência foi realizada uma caraterização da qualidade do ar com base nas emissões 

atmosféricas constantes do Registo Europeu de Emissões Poluentes (EPER) para 2009, visto que as estações de 

monitorização mais próximas são, para o efeito, distantes de Montemor-o-Novo (estação de Fernando Pó, no concelho de 

Palmela, a cerca de 48 km e a estação de Terena, no concelho de Alandroal a cerca de 70 km). 

Quadro 38 - Emissões totais por Concelho (2009) (Ton./km2) 

Emissões por setor SOx NOx NH3 NMVOC PM10 Pb Cd Hg CH4 CO2 N2O 

Produção de energia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Combustão na indústria 0,017 0,042 0,000 0,006 0,008 0,000 0,000 0,000 0,001 10,354 0,000 

Pequenas fontes de combustão 0,006 0,022 0,000 0,029 0,030 0,000 0,000 0,000 0,021 5,982 0,000 

Processos industriais 0,000 0,000 0,000 0,026 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 0,054 0,000 

Emissões fugitivas 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,012 0,042 0,000 

Uso de solventes 0,000 0,000 0,000 0,068 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,213 0,000 

Transportes rodoviários/ferroviários 0,001 0,250 0,003 0,023 0,012 0,000 0,000 0,000 0,002 37,517 0,001 

Embarcações nacionais 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Fontes móveis (fora de estrada) 0,000 0,061 0,000 0,009 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 3,257 0,001 

Aviação civil (LTO) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Deposição de resíduos no solo 0,000 0,000 0,003 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,359 0,000 0,000 

Águas residuais 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,153 0,000 0,002 

Incineração de resíduos 0,000 0,001 0,000 0,007 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 

Pecuária 0,000 0,000 0,363 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,499 0,000 0,054 

Agricultura 0,000 0,000 0,372 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,371 0,000 0,175 

Fontes naturais 0,003 0,019 0,024 0,039 0,037 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,001 

Totais excluindo fontes naturais 0,000 0,000 0,000 9,505 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Total (excluindo fontes naturais) 0,028 0,395 0,766 0,218 0,145 0,000 0,000 0,000 2,429 57 0,235 

Total (incluindo fontes naturais) 0,028 0,396 0,766 9,723 0,145 0,000 0,000 0,000 2,429 57 0,235 

Fonte: www.apambiente.pt (Registo Europeu de Emissões Poluentes (EPER)) 

De acordo com os dados, constata-se que as fontes emissoras de origem antropogénica são as principais responsáveis pela 

emissão de poluentes, destacando-se os setores do transporte rodoviário e ferroviário, combustão na indústria e pequenas 

fontes de combustão no que respeita à emissão de Dióxido de Carbono (CO2) e as atividades agrícolas e pecuárias pela 

emissão de amónio (NH3), Metano (CH4) e Óxido Nitroso (NH3). No que respeita às emissões de compostos orgânicos 

voláteis (COVNM) estas estão sobretudo associadas a fontes naturais, sendo que em Portugal estas fontes estão 

essencialmente associadas a fogos florestais ou fontes biogénicas. No concelho de Montemor-o-Novo salienta-se o papel do 



 
 

 
 

 

  
SISTEMA BIOFÍSICO - 109 

VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARATERIZAÇÃO 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
3/

20
21

 D
P
 

setor pecuário na geração de emissões poluentes, associadas a maus odores, com impacte junto das povoações mais 

próximas, verificando-se a presença de diversas instalações intensivas de grandes dimensões na área envolvente da cidade.  

As pequenas fontes de combustão, nas quais se incluem os fornos de carvão vegetal tradicionais são também responsáveis 

por emissões gasosas com possível impacte nas populações mais próximas. Estes fornos estão presentes sobretudo em 

Cortiçadas de Lavre e Santiago do Escoural e a sua presença está diretamente relacionada com a atividade agrícola e gestão 

do montado. 

Estas duas atividades implicam emissões gasosas associadas a odores fortes e desconforto nas populações próximas, 

estando na origem das principais reclamações associadas à poluição do ar na área do concelho. Importa, por isso, garantir 

um correto ordenamento das mesmas e das atividades a elas associadas, em especial no âmbito do licenciamento de novas 

instalações e ampliação/adaptação das existentes. 

Num contexto de ambiente urbano, importará igualmente salientar a importância da futura variante à Cidade de Montemor-o-

Novo, enquanto alternativa à principal via de atravessamento da cidade (Avenida Gago Coutinho), na medida em que permitirá 

o desvio do trafego e consequentemente um incremento da qualidade do ar na cidade. 

6.2. QUALIDADE DA ÁGUA E DOS 
SOLOS  

 

A poluição e contaminação dos solos e dos recursos hídricos, encontra-se, em regra, associada a fontes de poluição de 

origem humana, onde se destaca a atividade agropecuária e alguma indústria, cujos processos produtivos representam um 

elevado risco de poluição caso não sejam adotadas as melhores técnicas disponíveis. 

Dada as características do concelho de Montemor-o-Novo, onde as atividades agrícolas e pecuárias assumem grande 

expressão, os problemas que podem surgir estão geralmente associados à utilização de adubos e pesticidas, ao pastoreio 

excessivo, ou a uma valorização agrícola dos efluentes pecuários em desrespeito pelas boas práticas agrícolas. 

A crescente perspetiva empresarial da atividade agrícola, tem-se traduzido no aumento das explorações em regime intensivo 

e superintensivo, onde se destacam a produção em estufas e o incremento das áreas de regadio, fortemente sustentadas na 

utilização de produtos agroquímicos, com efeitos nocivos ao nível da qualidade das águas e do ambiente em geral. Entre as 

principais mudanças verificadas importa referir o crescente interesse na implementação das áreas de olival em sebe, em 

regimes de exploração intensivo e superintensivo, e áreas de amendoal. 

Face aos riscos associados às atividades acima referidas deverão ser equacionadas restrições e condicionantes à sua 

instalação em áreas que necessitem de uma proteção mais restrita (envolvente de captações de água, cursos de água, 

habitats prioritários, terrenos com pendentes pronunciadas, áreas de rede natura, etc…), devendo ser evitadas as seguintes 

práticas: 

 1. Mobilização excessiva dos solos, designadamente através da realização de operações demasiado 

frequentes ou utilização de equipamentos que pulverizam excessivamente o solo e não deixam resíduos 

das culturas anterior na superfície; 



 
 

 
 

 

  
SISTEMA BIOFÍSICO - 110 

VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARATERIZAÇÃO 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
3/

20
21

 D
P
 

 2. Realização de operações culturais quando o solo apresenta condições de humidade desadequadas; 

 3. Realização de rotações de culturas desadequadas às características dos solos e/ou do clima; 

 4. Distribuição deficiente das culturas pelas diversas parcelas da exploração agrícola; 

 5. Má gestão dos recursos hídricos e utilização de métodos de rega inadequados às condições do 

terreno; 

 6. Aplicação desadequada de corretivos orgânicos com origem nas explorações agrícolas, 

designadamente estrumes e/ou resíduos da atividade agrícola;  

 7. Aplicação inadequada de produtos fitofarmacêuticos, sobretudo nos terrenos de cultivo localizados na 

proximidade de linhas de água com captações destinadas à produção de água para consumo humano; 

 8. Práticas de sobrepastoreio;  

 9. Conservação deficitária da vegetação ribeirinha existente e não introdução de novos elementos de 

vegetação autóctones que concorram para a proteção das margens das linhas de água; 

 10. Ausência de faixas de proteção com larguras adequadas à dimensão das linhas de água.  

A classificação do estado global das principais massas de água superficiais é apresentada nos quadros seguintes, tendo por 

base a informação disponível nos Plano de Gestão da Região Hidrográfica (RH5 - Tejo e Ribeiras do Oeste e RH6 - Sado e 

Mira RH6), dado que não existem estações de monitorização da qualidade da água superficial incluídas no Sistema Nacional 

de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) no concelho. 

Quadro 39 - Massas de água identificadas no PGBH-RH5 

Massa de Água Superficiais Sub-Bacia 
Classificação do 

Estado Global 
(2º Ciclo) 

PT05TEJ1108A - Ribeira da Freixeirinha (HMWB - Jusante B. Freixeirinha) Almansor Inferior a bom 

PT05TEJ1108B - Albufeira da Freixeirinha Almansor Bom e superior 

PT05TEJ1140 - Rio Almansor (HMWB - Jusante B. Minutos) Almansor Inferior a bom 

PT05TEJ1142 - Albufeira dos Minutos Almansor Bom e superior 

PT05TEJ1068 - Ribeira da Fanica Divor Inferior a bom 

PT05TEJ1096 -Ribeira das Barrosas Divor Inferior a bom 

PT05TEJ1079 - afluente da Ribeira das Barrosas Divor Bom e Superior 

PT05TEJ1083 - Ribeira de Lavre Almansor Inferior a bom 

PT05TEJ1105 - Ribeira de Lavre Almansor Inferior a bom 

PT05TEJ1109 - Ribeira de Lavre Almansor Inferior a bom 

PT05TEJ1110 - afluente da Ribeira de Lavre Almansor Bom e superior 

PT05TEJ1097 - Ribeira de Canha Almansor Inferior a bom 

PT05TEJ1125 - Ribeira de Canha Almansor Inferior a bom 

PT05TEJ1107 - Ribeiro do Vale de Simarros Almansor Bom e superior 

PT05TEJ1112 Ribeira de Espargal Almansor Bom e superior 

PT05TEJ1132 - Ribeira de Cuncos Almansor Bom e superior 

PT05TEJ1135 - Ribeira da Laje Almansor Bom e superior 

PT05TEJ1143 - Ribeiro da Serra Almansor Bom e superior 

PT05TEJ1147 - Ribeira da Giesteira Almansor Bom ou superior 

Fonte: Anexo II e III do PGRH do Tejo e Ribeiras do Oeste RH5 - 2016 
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De acordo com a informação disponível, cerca de 45% das massas superficiais apresentam um estado global “inferior a bom”, 

devendo-se esta situação sobretudo à pressão antropogénica que se encontra associada aos setores agrícola, pecuário e 

urbano. 

No que respeita às massas de água fortemente modificadas ou artificiais (artigo 5.1 da DQA) foram identificadas a Barragem 

dos Minutos, Barragens da Freixeirinha, Ribeira da Freixeirinha e o Rio Almansor, estando as duas albufeiras de águas 

públicas classificadas como “protegida” (Albufeira dos Minutos) e como sendo de “utilização livre” (Albufeira da Freixeirinha). 

Algumas das massas de água superficiais classificadas estão abrangidas por zonas protegidas referentes a “proteção de 

habitats e da fauna e flora selvagens e conservação das aves selvagens”, coincidindo com o Sítio de Interesse Comunitário 

Monfurado. 

De acordo com a informação disponibilizada no âmbito do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6), 

verifica-se que cerca de 67% das massas de água superficiais identificadas no concelho, apresentam estado global 

inferior a bom, revelando pressões significativas ao nível do setor da agricultura, da pecuária e por vezes do urbano. 

Quadro 40 - Massas de água identificadas no PGRH-RH6 

Massa de Água Superficiais Sub-Bacia 
Classificação do Estado 

Global (2º Ciclo) 

PT06SAD1191- Ribeira de São Romão Sado Bom e superior 

PT06SAD1195 - Ribeira da Marateca Sado Inferior a bom 

PT06SAD1196 - Ribeira de São Martinho Sado Bom e superior 

PT06SAD1203 Albufeira Venda Nova (Sado)  Sado Bom e superior 

PT06SAD1205 -Ribeira de São Cristóvão  Alcáçovas Bom e superior 

PT06SAD1214 - Ribeira de São Brissos Alcáçovas Inferior a bom 

PT06SAD1215- Ribeira de São Cristóvão Alcáçovas Inferior a bom 

PT06SAD1216 - Rio do Porto Alcáçovas Bom e Superior 

PT06SAD1223 Ribeira das Alcáçovas Alcáçovas Inferior a bom 

PT06SAD1224 Ribeira das Alcáçovas Alcáçovas Inferior a bom 

PT06SAD1225 Ribeiro do Cai Água Alcáçovas Inferior a bom 

PT06SAD1226 Ribeiro do Freixial Alcáçovas Inferior a bom 

PT06SAD1227 Ribeira de São Martinho Sado Inferior a bom 

PT06SAD1232 Ribeirinha  Alcáçovas Inferior a bom 

PT06SAD1234 Ribeiro do Canas  Alcáçovas Inferior a bom 

Fonte: PGRH do Sado e Mira RH6 - 2016 

As ribeiras da Marateca, S. Martinho e Alcáçovas, presentes no concelho, fazem parte dos principais afluentes da Bacia do 

Sado, na sua margem direita. De referir ainda que, todas as massas de água superficiais classificadas no concelho, com 

exceção da Ribeira das Alcáçovas, estão abrangidas por zonas de proteção de habitats e da fauna e flora selvagens e 

conservação das aves selvagens, coincidindo com o Sítio de Monfurado e o com o Sítio de Cabrela.  

No que respeita à água disponibilizada para consumo humano, atualmente assegurada na sua totalidade por captações 

subterrâneas, e de acordo com os dados de 2015 , constata-se que que não são excedidos os valores paramétricos definidos 

no Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de Agosto, para a distribuição em alta (pontos de entrega de Amoreira da Torre, Cavaleiros-

Almansor, Escoural e Ferro da Agulha), verificando-se apenas o incumprimento de um parâmetro no ponto de entrega de 

Ferro da Agulha, onde o valor paramétrico referente aos nitratos (NO3-) é excedido em 2 mg/l, excedendo o valor máximo 

fixado de 50 mg/l. Relativamente aos Sistemas em “baixa”, cuja entidade gestora é a Câmara Municipal, apenas 3 (Biscaia, 
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Ciborro e Lavre) das 1204 análises realizadas apresentaram resultados de incumprimento dos valores paramétricos fixados, 

podendo inferir-se que se encontra assegurada a qualidade das águas para consumo humano, conforme quadro seguinte. 

Quadro 41 - Qualidade das águas para consumo humano (2015) 

Unidade territorial 

Análises 
regulamentares 

obrigatórias 

Análises 
obrigatórias 
realizadas  

Análises em 
falta 

Análises realizadas com 
valor paramétrico 

Água segura 

Total 

Em 
incumprimento 

do valor 
paramétrico 

N.º % 

Alentejo 60935 61401 200 47418 391 99,18 

Alentejo Central 10171 10199 0 7860 40 99,49 

Montemor-o-Novo 1582 1582 0 1204 3 99,67 

Fonte: Dados da qualidade da água em baixa – RESARP 2015 produzido pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) 

6.3. QUALIDADE DO AMBIENTE 
SONORO  

 

A análise dos mapas de ruído do concelho de Montemor-o-Novo permite identificar a existência de situações em que os níveis 

de ruído excedem os parâmetros estabelecidos na legislação em vigor, estando estas geralmente associadas às principais 

vias rodoviárias do concelho, designadamente o IP7/A6, a EN4 e a EN114, e ainda, num contexto de maior urbanidade, a 

Avenida Gago Coutinho, que é o principal eixo de atravessamento rodoviário da cidade. 

As situações de conflito e as potenciais fontes emissoras de ruído assumem particular importância, devendo as mesmas ser 

consideradas aquando da definição dos regimes de uso a admitir na sua envolvente, condicionando a implantação futura de 

recetores sensíveis, assumindo desta forma a compatibilização dos usos do solo com os níveis de ruído existentes ou 

previstos.  

Deverá igualmente ser considerada para estas zonas, sempre que os usos preexistentes assim o imponham, a elaboração 

de planos de redução de ruído, cuja abrangência dependerá do zonamento acústico a estabelecer no âmbito da proposta de 

revisão do PDM, considerando-se prioritários os referentes a zonas sensíveis ou mistas expostas a ruído ambiente exterior 

que exceda em mais de 5 dB (A) os valores limite . 

http://www.ine.pt/xurl/ind/0008662
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008662
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008662
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008662
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008662
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008662
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008662
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008662
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008662
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008662
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008663
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7. RISCOS   

O conceito de risco, dadas as suas diversas tipologias, assume alguma complexidade, podendo ser definido como a 

“probabilidade de ocorrência de um processo (ou ação) perigoso e respetiva estimativa das suas consequências sobre 

pessoas, bens ou ambiente, expressas em danos corporais e/ou prejuízos materiais e funcionais, diretos ou indiretos.”23 

As populações exigem atualmente elevados níveis de segurança e bem-estar, assim como a preservação da qualidade do 

meio ambiente, pelo que, para que tal se verifique, torna-se imperativa a identificação dos fenómenos perigosos e antecipar 

as suas possíveis consequências, por forma a minimizar os prejuízos, não apenas pela implementação de medidas de 

mitigação tidas como necessárias, mas também, através de uma atuação antecipada, enquadrada no quadro do ordenamento 

do território, sustentando assim uma adequada localização das populações e das atividades económicas. 

Nesta medida, a inventariação dos fatores de risco permite a identificação de fenómenos potencialmente perigosos e, 

complementarmente, uma avaliação das possíveis consequências destes fenómenos para as pessoas e bens, assumindo-se 

nesta medida como um elemento fundamental nos procedimentos de emergência e de ordenamento do território a diversas 

escalas de análise. 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), identificou um conjunto de grandes problemáticas 

que Portugal enfrentava em matéria de ordenamento, sendo os mesmos agrupados em seis domínios distintos. No domínio 

dos recursos naturais e gestão de riscos viriam a ser identificados os seguintes problemas: 

 Degradação do solo e riscos de desertificação, agravados por fenómenos climáticos (seca e chuvas 

torrenciais) e pela dimensão dos incêndios florestais; 

 Degradação da qualidade da água e deficiente gestão dos recursos hídricos; 

 Insuficiente desenvolvimento dos instrumentos de ordenamento e de gestão das áreas classificadas 

integradas na Rede Fundamental de Conservação da Natureza. 

 Insuficiente consideração dos perigos nas ações de ocupação e transformação do território, com particular 

ênfase para os sismos, os incêndios florestais, as cheias e inundações e a erosão das zonas costeiras. 

O PNPOT foi o primeiro instrumento de gestão territorial que considerou de forma expressa as vulnerabilidades do território e 

os riscos, tendo considerado o sistema de prevenção de riscos como um dos quatro vetores do modelo territorial. 

Segundo este vetor, pode identificar-se um conjunto abrangente de perigos, entre eles se incluindo a atividade sísmica, 

movimentos de massa, erosão do litoral e instabilidade das arribas, cheias e inundações, incêndios florestais, secas e 

desertificação, contaminação de massas de água, contaminação e erosão de solos, derrames acidentais no mar, rutura de 

barragens e perigos associados a diversas infraestruturas e acidentes industriais graves. 

                                                           
23 In “Guia Metodológico para a produção de Cartografia Municipal de Risco e para a criação de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) de base municipal” 
(Autoridade Nacional de Proteção Civil, 2009). 
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De facto, a gestão preventiva de riscos deve ser uma prioridade de primeira linha da política de ordenamento do território e 

ser considerada como condicionante fundamental para a organização das várias componentes do modelo e ainda enquanto 

elemento obrigatório a considerar noutros instrumentos de gestão territorial. 

O Plano Diretor Municipal é o instrumento de gestão territorial de excelência para operacionalizar a interface entre o 

ordenamento do território e a gestão de riscos a uma escala local ou municipal. 

Importará por último assumir uma referência à Reserva Ecológica Nacional (REN), definida no seu atual regime jurídico 24 

como “uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição 

e suscetibilidade perante riscos naturais, são objeto de proteção especial”25, apresentando dois objetivos diretamente 

relacionados com a gestão de riscos::  

 “Prevenir e reduzir os efeitos da degradação da recarga de aquíferos, dos riscos de inundação marítima, de 

cheias, de erosão hídrica do solo e de movimentos de massa em vertentes, contribuindo para a adaptação 

aos efeitos das alterações climáticas e acautelando a sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas 

e bens”26; 

 “ Contribuir para a concretização, a nível nacional, das prioridades da Agenda Territorial da União Europeia 

nos domínios ecológico e da gestão transeuropeia de riscos naturais”27. 

Em suma, a abordagem própria do ordenamento do território outorga-lhe uma particular pertinência e adequação para uma 

atempada ponderação dos perigos e suscetibilidades territoriais e para uma regulação das transformações do território numa 

ótica de prevenção ou mitigação da exposição aos perigos e dos seus efeitos sobre as pessoas e bens. 

7.1. ASPETOS METODOLÓGICOS   

A identificação e caraterização dos riscos no concelho de Montemor-o-Novo foram desenvolvidas de acordo com as 

recomendações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, recorrendo-se para o efeito à análise de alguns instrumentos de 

gestão territorial que observam incidência sobre o território municipal, assim como de outros conteúdos documentais 

diretamente relacionados com a temática em análise, sistematizando-se os riscos em: 

 Riscos Naturais, que enquadram os que resultam do funcionamento dos sistemas naturais;  

 Riscos Tecnológicos, que enquadram os resultantes da ocorrência de acidentes, frequentemente súbitos e 

não planeados, decorrentes da atividade humana; 

 Riscos Mistos, que enquadram os riscos resultantes da combinação de ações continuadas da atividade 

humana com o funcionamento dos sistemas naturais. 

                                                           
24 O regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN) é o consta do Decreto-Lei n.º 166/2008, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, 
de 2 de novembro, com a redação do seu artigo 20.º dada pelo artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho. 
25 N. º1 do artigo 2º do regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional.  
26 Alínea b) do n.º 3 do artigo 2º do regime jurídico da REN. 
27 Alínea d) do n.º 3 do artigo 2º do regime jurídico da REN. 
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O quadro seguinte identifica as diversas tipologias de risco usualmente consideradas na sua avaliação, fazendo-se referência 

à legislação aplicável, sempre que exista. 

Quadro 42 - Riscos naturais, tecnológicos e mistos 

Categoria Designação Legislação 

RISCOS NATURAIS 

Condições 
meteorológicas 
adversas  

Nevoeiros - 

Nevões - 

Ondas de calor - 

Ondas de frio - 

Secas Lei n.º 58/200528, de 29 de dezembro - Lei da Água, Artigo 41º 

Hidrologia 

Cheias e inundações urbanas 

Portaria n.º 1356/2008, de 28 de novembro – Revisão do RJREN 

Decreto-Lei n.º 166/200829, de 22 de agosto - Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional 
(RJREN) (Anexo I Secção III) 

Diretiva 2007/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de Outubro de 2007- Avaliação 
e gestão dos riscos de Inundações. 

Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro – Lei da Água. 

Lei n.º 54/200530, de 15 de novembro – Estabelece a titularidade dos recursos hídricos (art.22º e 
seguintes). 

Decreto-Lei n.º 364/98, de 21 de novembro – Estabelece a obrigatoriedade de elaboração da carta 
de zonas inundáveis nos municípios com aglomerados urbanos atingidos por cheias. 

Cheias e inundações rápidas - 

Cheias e inundações 
progressivas 

- 

Geodinâmica 
interna 

Sismos  
Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio – Aprova o Regulamento de Segurança e Ações para 
Estruturas de Edifícios e Pontes (RSA) (art.º 28º e seguintes) 

Radioatividade natural 

Decreto-Lei n.º 222/2008, de 17 de novembro – Transpõe parcialmente para a ordem jurídica 
interna a Directiva n.º 96/29/EURATOM, do Conselho, de 13 de maio, que fixa as normas de 
segurança de base relativas à proteção sanitária da população e dos trabalhadores contra os 
perigos resultantes das radiações ionizantes. 

Decreto-Lei n.º 79/2006, de 4 de abril – Aprova o Regulamento dos Sistemas Energéticos de 
Climatização em Edifícios (RSECE). 

Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro – Lei da Água. 

Geodinâmica 
externa 

Movimentos de massas em 
vertentes (desabamentos, 
deslizamentos e outros) 

Portaria n.º 1356/2008, de 28 de novembro – Revisão da RJREN 

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto – RJREN (Anexo I Secção I) 

Colapso de cavidades 
subterrâneas naturais  

- 

RISCOS TECNOLÓGICOS 

Transportes 

Acidentes rodoviários, 
ferroviários, fluviais e aéreos 

- 

Acidentes no transporte terrestre 
de mercadorias perigosas 

Decreto-Lei n.º 170-A/200731, de 4 de maio, modificado pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2008, de 3 de 
abril 

Decreto-Lei n.º 124-A/200432, de 26 de maio, modificado pelo Decreto-Lei n.º 391-B/2007, de 24 
de dezembro 

Colapso de túneis, pontes e 
outras infraestruturas 

- 

                                                           
28 O Decreto-Lei n.º 58/2005 foi objeto de algumas alterações, constando as mesmas dos diplomas seguidamente enunciados: Retificação n.º 11-A/2006, de 23 de fevereiro, 
Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de setembro, Decreto-Lei n.º 60/2012, de 14 de março, Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho, Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro e Lei n.º 
44/2017, de 19 de junho. 
29 O Decreto-Lei n.º 166/2008 foi objeto de algumas alterações, constando as mesmas dos diplomas seguidamente enunciados: Retificação n.º 63-B/2008, de 21 de outubro, 
Decreto-Lei n.º 239/2012, de 02 de novembro, Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho e Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 
30 O Decreto-Lei n.º 54/2005 foi objeto de algumas alterações, constando as mesmas dos diplomas seguidamente enunciados: Retificação. n.º 4/2006, de 11 de janeiro, Lei n.º 
78/2013, de 21 de novembro, Lei n.º 34/2014, de 19 de junho e Lei n.º 31/2016, de 23 de agosto. 
31 O Decreto-Lei n.º 170-A/2007. Aprova o Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada (RPE) e outras regras respeitantes ao transporte rodoviário 
de mercadorias perigosas. 
32 Decreto-Lei n.º 124-A/2004 aprova o Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por Caminho de Ferro. 
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Categoria Designação Legislação 

Vias de 
comunicação e 
infraestruturas 

Acidentes em infraestruturas fixas 
de transporte de produtos 
perigosos (oleodutos e 
gasodutos) 

Decreto-Lei n.º 152/94, de 26 de maio – Servidões necessárias à implantação de oleodutos e 
gasodutos para o transporte de gás petróleo liquefeito e outros produtos refinados. 

Cheias e inundações por rutura 
de barragens 

Decreto-Lei n.º 344/2007, de 15 de outubro – Regulamento de Segurança de Barragens 

Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro – Lei da Água. 

Colapso de galerias e cavidades 
de minas 

- 

Atividade 
industrial e 
comercial 

Acidentes em áreas e parques 
industriais 

Decreto-Lei n.º 220/200833, de 12 de novembro – Regime jurídico da segurança contra incêndios 
em edifícios (SCIE) 

Acidentes que envolvem 
substâncias perigosas (Diretiva 
Seveso II) 

Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto - Transpõe para o direito interno a Diretiva 2012/18/UE 
e estabelece o regime de prevenção e controlo de acidentes graves que envolvem substâncias 
perigosas e limitação das suas consequências para a saúde humana e o ambiente. 

Degradação e contaminação dos 
solos com substâncias NBQ 

- 

Acidentes em instalações de 
combustíveis, óleos e 
lubrificantes  

- 

Acidentes em estabelecimentos 
de fabrico e de armazenagem de 
produtos explosivos 

Decreto-Lei n.º 139/2002, de 17 de maio – Regulamento de Segurança dos Estabelecimentos de 
Fabrico ou de Armazenagem de Produtos Explosivos 

Incêndios e colapsos em centros 
históricos e em edifícios com 
elevada concentração 
populacional 

Decreto-Lei n.º 220/2008 – Regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios (SCIE) 

Poluição atmosférica grave com 
partículas e gases 

Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro - Estabelece o regime da avaliação e gestão da 
qualidade do ar ambiente, transpondo a Directiva n.º 2008/50/CE (EUR-Lex), do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de Maio, e a Directiva n.º 2004/107/CE (EUR-Lex), do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro. 

Emergências radiológicas 

Decreto-Lei n.º 38/2007 – Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2003/122/ 
EURATOM, do Conselho, de 22 de Dezembro, relativa ao controlo de fontes radioativas seladas, 
incluindo as fontes de atividade elevada e de fontes órfãs, e estabelece o regime de proteção das 
pessoas e do ambiente contra os riscos associados à perda de controlo, extravio, acidente ou 
eliminação resultantes de um inadequado controlo regulamentar das fontes radioativas. 

 

Decreto-Lei n.º 174/2002, de 25 de julho – Estabelece as regras aplicáveis à intervenção em caso 
de emergência radiológica. 

RISCOS MISTOS 

Relacionados 
com a atmosfera 

Incêndios florestais  

Decreto-Lei n.º 124/200634, de 28 de junho - Estabelece as medidas e ações a desenvolver no 
âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2006, de 26 de maio – Aprova o Plano Nacional de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios 

Relacionados 
com a água 

Degradação e contaminação de 
aquíferos 

Decreto-Lei n.º 81/201335, de 14 de Junho - Aprova o novo regime de exercício da atividade 
pecuária. 

Portaria n.º 631/2009, de 9 de junho – Estabelece as normas regulamentares a que obedece a 
gestão dos efluentes das actividades pecuárias e as normas regulamentares relativas ao 
armazenamento, transporte e valorização de outros fertilizantes orgânicos. 

Despacho n.º 8277/200736, de 9 de maio – Aprova a Estratégia Nacional para os Efluentes 
Agropecuários e Agroindustriais. 

Decreto-Lei º 118/200637, de 21 de junho - Aprova o regime jurídico a que fica sujeita a utilização 
agrícola das lamas de depuração. 

Degradação e contaminação de 
águas superficiais 

                                                           
33 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 224/2015, de 9 de outubro. 
34 O Decreto-Lei n.º 124/2006 foi objeto de algumas alterações, constando as mesmas dos diplomas seguidamente enunciados: Decreto-Lei n.º 15/2009, de 14 de janeiro, Decreto-
Lei n.º 17/2009, de 14de janeiro, Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro e Decreto-Lei n.º 83/2014, de 23 de maio. 
35 O Decreto-Lei n.º 81/2013 foi objeto de algumas alterações, constando as mesmas dos diplomas seguidamente enunciados: Retificação n.º 31/2013, de 24 de julho e Decreto-
Lei n.º 165/2014, de 05 de novembro. 
36 Despacho Conjunto do MAOTDR e MADRP. 
37 Transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 86/278/CE (EUR-Lex), do Conselho, de 12 de junho, relativa à proteção do ambiente e em especial dos solos, na utilização 
agrícola de lamas de depuração. 
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Categoria Designação Legislação 

Despacho n.º 626/200038, de 6 de junho – Normas para a utilização de águas russas na rega de 
solos agrícolas. 

Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de setembro, Decreto-Lei n.º 68/99, de 11 de março e Portaria n.º 
257/2003, de 26 de março – Proteção das águas contra a poluição causada por nitratos de origem 
agrícola - zonas vulneráveis. 

Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de julho – Estabelece as disposições relativas à recolha, tratamento 
e descarga de águas residuais urbanas no meio aquático. 

Relacionados 
com o solo 

Erosão hídrica dos solos Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto – RJREN / Anexo I Secção III. 

Degradação e contaminação dos 
solos 

Lei 31/2014, de 30 de maio - Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do 
território e de urbanismo 

Decreto-Lei n.º 127/201339, de 30 de agosto - Estabelece o regime de emissões industriais 
aplicável à prevenção e ao controlo integrados da poluição, bem como as regras destinadas a 
evitar e ou reduzir as emissões para o ar, a água e o solo e a produção de resíduos. 

Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de Junho - Aprova o novo regime de exercício da atividade 
pecuária. 

Portaria n.º 631/2009, de 9 de junho – Estabelece as normas regulamentares a que obedece a 
gestão dos efluentes das actividades pecuárias e as normas regulamentares relativas ao 
armazenamento, transporte e valorização de outros fertilizantes orgânicos. 

Decreto-Lei n.º 73/200940, de 31 de março – Aprova o Regime Jurídico da Reserva Agrícola 
Nacional (RJRAN)  

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto – RJREN. 

Despacho n.º 8277/2007, de 9 de maio – Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e 
Agroindustriais. 

Decreto-Lei n.º 178/200641, de 5 de setembro - Regime geral da gestão de resíduos. 

Decreto-Lei º 118/2006, de 21 de junho - Aprova o regime jurídico a que fica sujeita a utilização 
agrícola das lamas de depuração. 

Decreto-Lei º 164/2001, de 23 de maio - Prevenção de acidentes graves que envolvam 
substâncias perigosas. 

Despacho n.º 626/2000, de 6 de junho - Normas para a utilização de águas russas na rega de 
solos agrícolas. 

Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 de novembro – Lei dos Solos. 

Fonte: ANPC (2009) – Adaptado de Guia Metodológico para a Produção de Cartografia Municipal de Risco e para a Criação de Sistemas de Informação 
Geográfica (SIG) de Base Municipal (adaptado) 

A análise de risco terá por base o Estudo de Identificação e Caracterização de Riscos do Município de Montemor-o-Novo 

(Municipia 2015) e a metodologia vertida no Guia para a Caraterização de Risco no Âmbito da Elaboração de Planos de 

Emergência de Proteção Civil (ANPC; 2009), de acordo com a qual o risco é classificado pela intersecção do grau de 

probabilidade de ocorrência do evento perigoso e o grau de gravidade dos danos potenciais que a ele poderão estar 

associados. 

Os quadros seguintes representam, respetivamente, os descritores dos graus de probabilidade e de gravidade considerados 

para a definição da matriz de análise de risco.  

Quadro 43 - Grau de probabilidade  

Probabilidade Descrição 

Elevada 

É expectável que ocorra em quase todas as circunstâncias;  

E/ou nível elevado de incidentes registados; 

E/ou fortes evidências; 

                                                           
38 Despacho Conjunto do MADRP e MAOT. 
39 O Decreto-Lei n.º 127/2013 transpõe a Diretiva n.º 2010/75/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, relativa às emissões industriais (prevenção 
e controlo integrados da poluição), tendo sido alterado pelo Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro. 
40 O Decreto-Lei n.º 73/2009 foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro.  
41 O Decreto-Lei n.º 178/2006 foi objeto de algumas alterações, constando as mesmas dos diplomas seguidamente enunciados: Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto, Lei n.º 
64-A/2008, de 31 de dezembro, Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto, Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, Lei n.º 82-D/2014, 
de 31 de dezembro, Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11de maio, Decreto-Lei n.º 103/2015, de 15 de junho, Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março e Decreto-Lei n.º 71/2016, de 4 de 
novembro. 
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Probabilidade Descrição 

E/ou forte probabilidade de ocorrência do evento; E/ou fortes razões para ocorrer; 

Pode ocorrer uma vez por ano ou mais. 

Média- Alta  

Irá provavelmente ocorrer em quase todas as circunstâncias;  

E/ou registos regulares de incidentes e razões fortes para ocorrer;  

Pode ocorrer uma vez em cada cinco anos. 

Pode ocorrer uma vez em períodos de 5-10 anos. 

Média 

Poderá ocorrer em algum momento; 

E/ou com uma periodicidade incerta, aleatória e com fracas razões para ocorrer; 

Pode ocorrer uma vez em cada 20 anos. 

Pode ocorrer uma vez em períodos de 20-50 anos. 

Média Baixa 

Não é provável que ocorra; 

Não há registos ou razões que levem a estimar que ocorram; 

Pode ocorrer uma vez em cada 100 anos. 

Baixa 
Poderá ocorrer apenas em circunstâncias excecionais.  

Pode ocorrer uma vez em cada 500 anos ou mais. 

Fonte: Guia para a caracterização de risco no âmbito da elaboração de planos de emergência de Proteção civil (ANPC, 2009)  

Quadro 44 - Grau de gravidade 

Probabilidade Impacto Descrição 

Residual 

População 

Não há feridos nem vítimas mortais.  

Não há mudança/retirada de pessoas ou apenas de um número restrito, por um período curto (até 12 
horas).  

Pouco ou nenhum pessoal de apoio necessário (não há suporte ao nível monetário nem material).  

Danos sem significado. 

Ambiente Não há impacte no ambiente 

Socioeconomia 
Não há ou há um nível reduzido de constrangimentos na comunidade  

Não há perda financeira 

Reduzida 

População 

Reduzido número de vítimas-padrão (inferior a 50). 

Retirada de pessoas por um período inferior a 24 horas.  

Algum pessoal de apoio e reforço necessário.  

Alguns danos. 

Ambiente Pequeno impacte no ambiente sem efeitos duradouros. 

Socioeconomia Disrupção (inferior a 24 horas). Pequena perda financeira. 

Moderada 

População 

Número moderado de vítimas-padrão (50 a 200)  

Retirada de pessoas por um período de 24 horas.  

Algum pessoal técnico necessário.  

Alguns danos  

Ambiente Impacte no ambiente sem efeitos duradouros 

Socioeconomia 
Alguma disrupção na comunidade (menos de 48 horas).  

Alguma perda financeira.  

Acentuada  

População 

Acentuado número de vítimas-padrão (200 a 500).  

Número elevado de retirada de pessoas por um período superior a 24 horas.  

Recursos externos exigidos para suporte ao pessoal de apoio.  

Danos significativos que exigem recursos externos.  

Ambiente Alguns impactes com efeitos a longo prazo. 

Socioeconomia 
Funcionamento parcial da comunidade com alguns serviços indisponíveis.  

Perda significativa e assistência financeira necessária. 

Crítica 
População 

Número muito acentuado de vítimas-padrão (superior a 500).  

Retirada em grande escala de pessoas por uma duração longa.  

Pessoal de apoio e reforço necessário.  

Ambiente Impacte ambiental significativo e/ou danos permanentes. 
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Probabilidade Impacto Descrição 

Socioeconomia A comunidade deixa de conseguir funcionar sem suporte significativo. 

Fonte: Guia para a caracterização de risco no âmbito da elaboração de planos de emergência de Proteção civil (ANPC, 2009)  

Após a identificação dos graus de gravidade e probabilidade, os riscos são posicionados sobre a matriz, identificando o grau 

de risco associado: Extremo, Elevado, Moderado ou Baixo. 

 
Figura 41 - Matriz de risco (Grau de risco) 

Fonte: Guia para a caracterização de risco no âmbito da elaboração de planos de emergência de Proteção civil (ANPC, 2009)  

Desenvolve-se seguidamente uma análise dos riscos que apresentam uma maior probabilidade de ocorrência no concelho 

de Montemor-o-Novo, estando os mesmos devidamente identificados, sempre que graficamente possível no Desenho II.2.7.8 

- Riscos Naturais, Tecnológicos e Mistos. 

 

7.2. RISCOS NATURAIS   

 

7.2.1. NEVÕES   

Os nevões correspondem, por definição, à “precipitação sob a forma de neve, em volume significativo, de modo a permitir a 

sua acumulação e permanência na superfície terrestre (…) As suas consequências, relativamente aos riscos associados, têm 

efeitos significativos ao nível da circulação rodoviária, atividade aeroportuária, isolamento de populações e na agricultura e 

pecuária”42. 

                                                           
42 In “Guia Metodológico para a produção de Cartografia Municipal de Risco e para a criação de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) de base municipal” 
(Autoridade Nacional de Proteção Civil, 2009). 
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Estes fenómenos climatológicos ocorrem com alguma frequência nas regiões montanhosas de Portugal Continental, pelo que 

as zonas classificadas com suscetibilidade elevada correspondem a zonas montanhosas de maior altitude e mais distanciadas 

da orla costeira, características em que o concelho de Montemor-o-Novo não se enquadra. 

Este tipo de ocorrência no território concelhio foi identificada recorrendo-se para o efeito à utilização das normais 

climatológicas disponíveis para as regiões do Alentejo e Algarve para o período compreendido entre 1961 e 1990.  A análise 

desenvolvida teve em consideração o número de dias de neve inscritos nas normas climatológicas de 10 estações 

meteorológicas localizadas na proximidade do concelho de Montemor-o-Novo43, verificando-se que o número de dias de neve 

registados é bastante reduzido. sendo que a maioria das ocorrências estão diretamente relacionadas com as estações 

localizadas a maior altitude. Relativamente à ocorrência de nevões no território concelho, e não obstante muito 

esporadicamente se poder verificar a queda de neve nalguns locais, a suscetibilidade da ocorrência deste tipo de fenómeno 

é baixa em todo o território.. 

A gravidade dos danos resultantes na população é considerada residual, uma vez que não se verifica a existência de 

quaisquer registos de feridos e/ou vítimas mortais. Este caráter residual é também extensível ao nível dos impactos 

socioeconómicos, uma vez que não se registam perdas financeiras, assim como ao nível do ambiente, dado que não se 

verificam quaisquer impactes. 

Tendo em presença a matriz de risco, resulta do cruzamento do grau de gravidade e de probabilidade a consideração que o 

grau de risco à ocorrência de nevões no território concelhio é baixo., sendo de referir, sob o ponto de vista da análise da 

vulnerabilidade, e apesar de não existirem quaisquer registos de nevões no concelho, que as áreas localizadas a altitudes 

mais elevadas, são as mais vulneráveis. 

7.2.2. ONDAS DE CALOR  
 

As ondas de calor correspondem, por definição, “a um período de tempo de pelo menos 6 dias em que a temperatura máxima 

diária é superior em 5ºC ao valor médio das temperaturas máximas do período de referência.”44 As ondas de calor são 

consideradas como um acontecimento climático normal e recorrente e ocorrem normalmente no território nacional durante a 

época de verão. 

A ocorrência de ondas de calor no concelho de Montemor-o-Novo foi identificada recorrendo-se para o efeito à informação 

constante dos Boletins Climatológicos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) referentes ao período 

compreendido entre 2003 e 2014, os dados dos Censos de 2011, a COS 2008 e altimetria disponibilizadas pela CIMAC e 

ainda a Carta de riscos de ondas de calor da ANPC.  

Tendo em presença o período de referência em análise, importará referir que aquando da ocorrência de ondas de calor em 

território nacional, o concelho de Montemor-o-Novo foi afetado por uma onda de calor com uma duração superior a 12 dias, 

                                                           
43 Foram consideradas as estações meteorológicas da Amareleja, Évora, Évora/Currais, Évora/Mitra, Mora, Viana do Alentejo, Benavila, Coruche, Alcácer 
do Sal e Pegões. 
44 In “Guia Metodológico para a produção de Cartografia Municipal de Risco e para a criação de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) de base municipal” 
(Autoridade Nacional de Proteção Civil, 2009). 
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3 ondas de calor com uma duração compreendida entre 10 e 12 dias, 9 ondas de calor com uma duração entre 8 e 9 dias e 

ainda 10 ondas de calor com uma duração entre 6 e 7 dias. 

A suscetibilidade à ocorrência de ondas de calor assume maior expressão no setor mais interior do concelho e nos centros 

urbanos, designadamente Escoural, Foros de Vale de Figueira, Lavre e Montemor-o-Novo.  

 

Figura 42 - Suscetibilidade a ondas de calor no concelho de Montemor-o-Novo 

Fonte: Municipia, EM, SA (2015) – Município de Montemor-o-Novo – Estudo de Identificação e Caraterização de Riscos 

Com base nos registos existentes, a probabilidade de ocorrência de ondas de calor no concelho é considerada como média 

alta, sendo de assinalar que o grau de gravidade associado aos impactes socioeconómicos e ambientais resultantes da 

ocorrência de ondas de calor é considerado reduzido. Uma vez que existem registos anuais de vítimas mortais resultantes da 

ocorrência de ondas de calor, sobretudo nos meses de verão, o grau de gravidade associado à população é acentuado.  

O cruzamento do grau de gravidade e de probabilidade com a matriz de risco permite considerar que o grau de risco associado 

à ocorrência de ondas de calor no território concelhio é elevado.  

Sob um ponto de vista da vulnerabilidade, , poder-se-á afirmar que são as crianças e a população idosa as mais vulneráveis. 



 
 

 
 

 

  
SISTEMA BIOFÍSICO - 122 

VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARATERIZAÇÃO 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
3/

20
21

 D
P
 

7.2.3. ONDAS DE FRIO  
 

Por definição, as ondas de frio correspondem “a um período de tempo de pelo menos 6 dias em que a temperatura mínima 

diária é inferior em 5ºC ao valor médio das temperaturas máximas do período de referência.”45 No decorrer de uma onda ou 

vaga de frio verifica-se a ocorrência de reduções significativas, por vezes repentinas, das temperaturas diárias, podendo as 

temperaturas mínimas atingir valores negativos.  

Apesar deste tipo de evento ocorrer sobretudo nas zonas do interior Centro e Norte do território nacional, a ocorrência deste 

tipo de fenómenos no concelho foi analisada tendo por base a informação constante dos Boletins Climatológicos do IPMA 

para o período compreendido entre 2003 e 2014, assim como as dados disponibilizados pelo INE e referentes aos Censos de 

2011. 

 
 

Figura 43 - Suscetibilidade e grau de risco associada a ondas de frio  

Fonte: Municipia, EM, SA (2015) - Município de Montemor-o-Novo - Estudo de Identificação e Caraterização de Riscos 

                                                           
45 In “Guia Metodológico para a produção de Cartografia Municipal de Risco e para a criação de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) de base municipal” 

(Autoridade Nacional de Proteção Civil, 2009). 
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Das nove ondas de frio registadas em Portugal Continental ao longo do período em análise, o território concelhio registou a 

ocorrência de 5 ondas com temperaturas compreendidas entre 0 e 2ºC, uma com temperaturas entre 2 e 4 °C, duas com 

temperaturas entre 4 e 6 °C, e ainda uma onda de frio em que a temperatura apresentou um registo superior a 6 °C, sendo 

de ressalvar que o número de ocorrências com maior expressão (56%) corresponde às ondas de frio com menores registos 

térmicos.  

A suscetibilidade à ocorrência de ondas de frio em Montemor-o-Novo é reduzida, à exceção de algumas áreas 

correspondentes aos vales encaixados da Marateca, de Lavre e da Ribeira das Barrosas, onde as características topográficas  

facilitam a acumulação de ar frio, pelo que suscetibilidade nestes locais é considerada moderada. 

Face aos registos existentes, a probabilidade de ocorrência de ondas de frio no concelho pode ser considerada como média, 

sendo também de assinalar que o grau de gravidade associado aos impactes socioeconómicos assume uma expressão 

residual, uma vez que os constrangimentos na comunidade são inexistentes ou assumem uma expressão muito reduzida. 

A expressão residual dos impactes associados a ondas de frio no concelho é igualmente observada ao nível do ambiente, 

apenas se estimando que possam resultar impactes pequenos e sem efeitos duradouros. 

A gravidade associada à população é moderada.  

Resulta do cruzamento dos graus de gravidade e de probabilidade com a matriz de risco a consideração que o grau de risco 

associado à ocorrência de ondas de frio no território concelhio é moderado. 

Sob um ponto de vista das ondas de frio, e como anteriormente observado relativamente às ondas de calor, também nas 

situações associadas à ocorrência de ondas de frio a população idosa é a mais vulnerável, sendo a este nível de considerar, 

em particular, a população mais pobre e socialmente isolada.. 
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7.2.4. SECAS  
 

Por definição, “a seca (meteorológica) consiste num período de tempo seco anormal, suficientemente longo, devido à ausência 

ou escassez de precipitação, a qual causa um sério desequilíbrio hidrológico. Este desequilíbrio manifesta-se na considerável 

diminuição das reservas hídricas, como a redução significativa do caudal dos rios, do nível das albufeiras e lagos e da drástica 

diminuição da quantidade de água no solo e nos aquíferos (seca hidrológica) (…).”46 

A ocorrência deste tipo de fenómenos foi analisada tendo por base os Boletins Climatológicos do IPMA para o período 

compreendido entre novembro de 2004 e outubro de 2014. 

Durante o período em análise, o concelho de Montemor-o-Novo registou dois períodos de seca meteorológica extrema 

prolongada, em 2005 que decorreu entre janeiro e setembro e se prolongou por 9 meses consecutivos e em  

 2012, entre os meses de maio e agosto o qual foi precedido de um período de seca severa com uma duração de 3 meses. 

Em 2009, registou-se um período de seca severa entre os meses de maio e novembro. 

A figura seguinte reflete a espacialização da suscetibilidade à ocorrência de secas meteorológicas no concelho de Montemor-

o-Novo, sendo claramente percetível uma divisão do território, verificando-se que a zona norte e o quadrante nordeste  

apresentam uma suscetibilidade moderada, enquanto que toda a zona sul e o quadrante sudoeste apresenta  suscetibilidade 

elevada. 

                                                           
46 In “Guia Metodológico para a produção de Cartografia Municipal de Risco e para a criação de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) de base municipal” 
(Autoridade Nacional de Proteção Civil, 2009). 
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Figura 44 - Distribuição espacial da classificação da suscetibilidade à ocorrência de secas meteorológicas 

Fonte: Municipia, EM, SA (2015) - Município de Montemor-o-Novo - Estudo de Identificação e Caraterização de Riscos 

Tendo em consideração os registos existentes, a probabilidade de ocorrência de secas meteorológicas severas ou extremas 

é considerada média, sendo de assinalar que o grau de gravidade associado à população assume uma expressão residual, 

uma vez que não existem quaisquer registos de feridos e/ou vítimas mortais. 

Em termos socioeconómicos, os impactos associados são classificados como moderados, resultando sobretudo da falta de 

precipitação, situação que afeta significativamente o setor agropecuário, assim como as reservas hídricas, com efeitos ao 

nível da quebra de produtividade e do agravamento dos custos associados à rega, podendo mesmo, em situações extremas, 

provocar falhas ao nível das condições do normal abastecimento humano. A gravidade dos danos ao nível do ambiente 

assume um grau reduzido, uma vez que se estima que os impactes sejam de pequena magnitude e sem efeitos de grande 

duração. No entanto, no contexto atual será de equacionar as alterações climáticas prevendo-se um agravamento das secas 

metereológicas no futuro, com impactes de maior gravidade no ambiente. 

Em resultado do cruzamento do grau de gravidade e de probabilidade com a matriz de risco é possível verificar que o risco 

associado à ocorrência de secas no território concelhio assume uma expressão moderada. 
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Relativamente à vulnerabilidade à ocorrência de secas, poder-se-á considerar que os principais elementos expostos são os 

pequenos aglomerados habitacionais e a sua população, particularmente a população idosa uma vez que poderá ter 

dificuldades no acesso a formas alternativas de abastecimento de água. 

Os equipamentos de utilização coletiva associados aos setores da solidariedade e segurança social e da educação, unidades 

industriais, atividade turística e agropecuária são também setores vulneráveis à eventual ocorrência de episódios de seca no 

concelho. 

 

7.2.5. CHEIAS E INUNDAÇÕES   

As inundações apresentam-se, por definição, como “um fenómeno hidrológico extremo, de frequência variável, natural ou 

induzido pela ação humana, que consiste na submersão de terrenos usualmente emersos. As inundações englobam as cheias 

(transbordo de um curso de água relativamente ao seu leito ordinário, que podem ser rápidas ou lentas), a subida da toalha 

freática acima da superfície topográfica e as devidas á sobrecarga dos sistemas de drenagem artificiais dos aglomerados 

urbanos. As inundações são devidas a precipitações abundantes ao longo de vários dias ou semanas (cheias lentas e subida 

da toalha freática) e a precipitações intensas durante várias horas ou minutos (cheias rápidas e sobrecarga dos sistemas de 

drenagem artificiais)”. 47 

De acordo com a informação do Comando Distrital de Operações e Socorro de Évora, registaram-se 137 ocorrências, entre 

2005 e 2014, verificando-se que a maioria ocorreu na União das Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do 

Bispo e Silveiras. 

Quadro 45 - Ocorrência de cheias / inundações no concelho de Montemor-o-Novo, por freguesia (2005-2014) 

Freguesia Cheias / Inundações (n.º) 

Cabrela 0 

Ciborro 0 

Foros de Vale de Figueira 3 

Santiago do Escoural 7 

São Cristóvão 4 

U. F. de Cortiçadas de Lavre e Lavre 3 

U. F. de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras 120 

Total  137 

Fonte: Municipia, EM, SA (2015) - Município de Montemor-o-Novo - Estudo de Identificação e Caraterização de Riscos do 

ponto de vista hidrológico, verifica-se a ocorrência de uma cheia quando a bacia hidrográfica é alimentada por água de um 

modo intenso e prolongado, de modo que o caudal que dai advém e que aflui a rede hidrográfica excede a capacidade normal 

de transporte ao longo da rede, transbordando as margens naturais ou artificias e alagando as zonas contíguas.  

                                                           
47 In “Guia Metodológico para a produção de Cartografia Municipal de Risco e para a criação de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) de base municipal” 
(Autoridade Nacional de Proteção Civil, 2009). 



 
 

 
 

 

  
SISTEMA BIOFÍSICO - 127 

VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARATERIZAÇÃO 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
3/

20
21

 D
P
 

As zonas ameaçadas por cheias, encontram-se delimitadas na Carta de REN e identificam as áreas potenciais onde estas 

podem ocorrer.  

No âmbito da análise de risco foram consideradas as passagens hidráulicas dos principais cursos de água que cruzam as 

Estradas Nacionais, Regionais e Caminhos Municipais, uma vez que estas são locais de possíveis constrangimentos, 

nomeadamente nas situações em que se verifique incapacidade de drenagem, das quais se destaca pela sua perigosidade e 

histórico de ocorrências a passagem hidráulica do rio Almansor com a Estrada Municipal 537. De referir ainda a Ribeira do 

Escoural, pelas ocorrências registadas no seu atravessamento na zona urbana. 

No que que diz respeito à suscetibilidade de troços críticos, a análise desenvolvida identificou um troço do rio Almansor.com 

uma extensão de aproximadamente 16 km a jusante do Moinho do Raimundo, com uma suscetibilidade moderada, mas que 

não atravessa qualquer elemento exposto ou localidade. 

A probabilidade de ocorrência de cheias ou inundações, considera-se média, com base nos registos existentes. A gravidade 

dos danos associados à população é moderada. Os impactos socioeconómicos são reduzidos, uma vez estão associados a 

alguma perda financeira, sendo classificados como residuais os efeitos sobre o ambiente. 

Considerando o cruzamento do grau de gravidade e de probabilidade considera-se que o grau de risco à ocorrência de cheias 

e/ou inundações no território concelhio é moderado. 

Sob um ponto de vista da vulnerabilidade, as inundações que ocorrem no concelho estão associadas a episódios de 

precipitação intensa, pelo que a ocorrência de inundações incide sobretudo em passagens hidráulicas e valetas obstruídas, 

podendo inundar terrenos agrícolas e pequenos troços da rede viária, merecendo particular referência a passagem hidráulica 

da EM 537 com o rio Almansor e a ribeira do Escoural. 

 

7.2.6. SISMOS   

A sismicidade é definida como a “propagação de ondas elásticas através dos materiais terrestres, geradas por perturbações 

transitórias do equilíbrio elástico, geralmente associadas a movimentações repentina as de falhas ou a períodos de atividade 

vulcânica”.48 

 

                                                           
48 In “Guia Metodológico para a produção de Cartografia Municipal de Risco e para a criação de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) de base municipal” 
(Autoridade Nacional de Proteção Civil, 2009). 
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Figura 45 - Estrutura tectónica e sismicidade  

Fonte: Municipia, EM, SA (2015) - Estudo de Identificação e Caraterização de Riscos; Carta Geológica de Portugal 500k - LNEG 

A ocorrência deste tipo de fenómenos foi identificada e analisada recorrendo para o efeito à informação do catálogo sísmico 

do IDL referente ao período compreendido entre 63 A.C. e 1989, bem como à informação constante do Atlas Digital do 

Ambiente da Agência Portuguesa do Ambiente e do Mapa de Perigosidade Sísmica Europeu desenvolvido no âmbito projeto 

SHARE. 

Tendo por base a metodologia adotada para a análise deste fenómeno, verifica-se que o concelho de Montemor o Novo 

regista alguma atividade sísmica, com registos de epicentros localizados no próprio concelho, sendo disso um exemplo o 

sismo ocorrido a 3 de fevereiro de 1920, com magnitude 4,2 na escala de Richter, cujo epicentro se localizou entre os 

aglomerados de Lavre e Ciborro. 

A atividade sísmica observa igualmente expressão nos concelhos vizinhos, assumindo particular destaque o concelho de 

Évora, onde ocorreram igualmente alguns sismos com magnitude superior a 4 na escala de Richter49 e mais recentemente o 

concelho de Arraiolos, com registo de 4,9.   

                                                           
49 Existem registos da ocorrência de um sismo a 4 de maio de 1909, com 5,5 de magnitude na escala de Richter, e outro a 28 de fevereiro de 1926, com 5,6 
de magnitude na escala de Richter. 
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Apesar da ocorrência destes episódios e tendo como referência os registos existentes, pode considerar-se que a probabilidade 

de ocorrência de sismos em Montemor-o-Novo é média-baixa.  

De acordo com as análises desenvolvidas, designadamente em matéria de danos resultantes da ocorrência de sismos, poder-

se-á observar que a gravidade associada à população é acentuada, resultando esta classificação em consequência da 

existência de registos de vítimas mortais associadas à ocorrência deste tipo de fenómenos. 

Os impactes socioeconómicos, resultantes dos sismos assumem uma expressão moderada, estando sobretudo associados 

à destruição de infraestruturas. Relativamente aos efeitos da atividade sísmica no meio ambiente, a gravidade dos impactes 

gerados classifica-se como reduzida, não apenas por força dos impactes gerados, mas também devido ao facto destes 

impactes não apresentarem efeitos duradouros. 

Em resultado do cruzamento do grau de gravidade e de probabilidade com a matriz de risco, constata-se que o risco associado 

à ocorrência de sismos no concelho de Montemor-o-Novo é moderado. 

Entre os principais elementos expostos estão a população, os edifícios, equipamentos e infraestruturas dos aglomerados 

urbanos, bem como os viadutos e as barragens.  

7.2.7. RADIOATIVIDADE NATURAL   

A radioatividade natural surge em resultado de dois processos distintos, nomeadamente através da emanação da terra de 

gases nobres radioativos: Radão (222Rn) e Torão (220Rn) e da interação da radiação cósmica com os gases atmosféricos. 

Tendo em consideração que o Radão (222Rn) é o principal gás radioativo responsável pela radioatividade natural, a 

abordagem que seguidamente se desenvolve incide sobre este elemento. 

O radão é um gás radioativo de origem natural que se encontra presente no solo e nas rochas, estando também presente em 

alguns materiais de construção, sobretudo de origem granítica, assim como no ar e na água. 

A concentração de Radão na atmosfera varia em função de fatores de ordem geográfica. Nos solos e nas rochas, a distribuição 

de rádio e urânio não se apresenta igualmente uniforme, sendo de considerar que as concentrações mais elevadas estão 

geralmente associadas à presença de rochas graníticas e as concentrações menos expressivas em rochas sedimentares 

como os calcários. A exalação de radão para a atmosfera é ainda condicionada pela porosidade e permeabilidade dos solos 

e rochas, dependendo ainda de alguns fatores de ordem climática, designadamente pressão atmosférica, temperatura e 

humidade. 

A presença deste gás em estruturas edificadas resulta da sua entrada através de zonas de contato com o solo, constituindo 

as fissuras em lajes de pavimento ou juntas de canalização deficientemente vedadas vias preferenciais para esta ocorrência. 

Complementarmente, os materiais de construção podem também contribuir para a presença de níveis elevados de radão no 

interior dos edifícios. 
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O radão assume em Portugal uma distribuição 

desigual, resultando dos estudos já realizados 

em habitações a verificação que cerca de 60 

% das concentrações de radão apresentam 

valores inferiores a 50 Bq/m3 50. Os registos 

mais expressivos, que correspondem a níveis 

médios anuais de radão superiores a 400 

Bq/m3, estão associados a habitações 

localizadas em regiões onde o granito marca 

presença, com ocorrências sobretudo 

associadas às zonas centro e Norte de 

Portugal, não estando identificados quaisquer 

casos no concelho de Montemor-o-Novo. 

A União Europeia, através da recomendação 

da Comissão 90/143/EURATOM - Proteção da população contra os perigos resultantes da exposição ao radão no interior dos 

edifícios, recomenda que, em habitações preexistentes as concentrações médias anuais não excedam um valor de 400 Bq/m3 

e que, nas edificações futuras os níveis de radão sejam mantidos num valor inferior a 200 Bq/m3. Não obstante, a transposição 

desta recomendação para o direito nacional, concretizada através do Decreto-Lei 79/200651, de 4 de abril, viria a recomendar 

para os novos edifícios uma concentração máxima de 400Bq/m3, ou seja, o dobro do admitido ao nível europeu52. 

No sentido de contribuir para a minimização das concentrações de radão nos edifícios, torna-se assim pertinente privilegiar, 

nos novos edifícios, a escolha de materiais de construção com baixos teores de radioatividade natural, podendo as medidas 

de mitigação a implementar em edifícios preexistentes ser concretizadas através de ações simples, incluindo a sua ventilação 

natural, assim como a selagem de fendas existentes no pavimento ou juntas de tubagens. 

Tendo em consideração a concentração média anual de radão em Portugal Continental (vd. figura anterior), verifica-se que o 

concelho de Montemor-o-Novo apresenta concentrações de radão com limites máximos inferiores a 50 Bq/m3.,   

sendo baixa a probabilidade de ocorrência de concentrações de radão que ultrapassem os limites máximos admitidos.  

A gravidade dos danos associados à população assume uma expressão residual, uma vez que não se verifica a existência 

de quaisquer registos de feridos e/ou vítimas mortais. Os impactos socioeconómicos e sobre o ambiente relacionados com 

este fenómeno são igualmente residuais, não sendo verificados quaisquer constrangimentos e/ou perdas financeiras e 

quaisquer impactes sobre o ambiente. 

Em resultado do cruzamento do grau de gravidade e de probabilidade com a matriz de risco, o concelho de Montemor-o-Novo  

tem um risco baixo relativamente à radiação natural, pelo que, face à reduzida suscetibilidade deste fenómeno, a exposição 

é considerada baixa ou inexistente. 

                                                           
50 Becquerel (Bq) é unidade de medida do Sistema Internacional para radioatividade. 
51 Aprova o Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios (RSECE) e transpõe parcialmente para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2002/91/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, relativa ao desempenho energético dos edifícios. 
52 Artigo 29 (Requisitos da qualidade do ar), n.º 8, alínea c), impondo apenas a sua pesquisa obrigatória em edifícios construídos em zonas graníticas, nomeadamente nos distritos 
de Braga, Vila Real, Porto, Guarda, Viseu e Castelo Branco. 

 
Figura 46 - Concentração média anual de radão em Portugal Continental 

Fonte: Instituto Tecnológico Nuclear (folheto: Radão – Um gás radioativo de origem natural) 
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7.2.8. MOVIMENTOS DE MASSA EM 
VERTENTES (DESABAMENTOS, 
DESLIZAMENTOS E OUTROS)  

 

De acordo com o estabelecido no regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional53, “As áreas de instabilidade de vertentes 

são as áreas que, devido às suas características de solo e subsolo, declive, dimensão e forma da vertente ou escarpa e 

condições hidrogeológicas, estão sujeitas à ocorrência de movimentos de massa em vertentes, incluindo os deslizamentos, 

os desabamentos e a queda de blocos.” 

A ocorrência deste tipo de movimentos no concelho de Montemor-o-Novo foi analisada com recurso ao modelo digital do 

terreno disponibilizado pela CIMAC, à Carta Geológica disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente e ainda à 

informação disponibilizada pelo CDOS54 de Évora, nomeadamente a informação referente às ocorrências identificadas no 

concelho ao longo do período compreendido entre 2005 e 2014. 

Com base na informação disponibilizada pelo CDOS de Évora, importará referir que ao longo do período em análise apenas 

se registaram no concelho de Montemor-o-Novo duas ocorrências de deslizamentos, ambos localizados na área da União 

das Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras. 

De acordo com a metodologia adotada, poder-se-á assumir que o concelho apresenta para a generalidade do território uma 

suscetibilidade baixa à ocorrência de movimentos em massa de vertentes, sendo esta suscetibilidade moderada nas áreas 

do concelho onde marcam presença as vertentes com declives expressivos nas ribeiras de Safira e de São Martinho e na 

Serra de Monfurado. 

Com base nos registos existentes, a probabilidade de ocorrência de movimento de massa em vertentes no concelho de 

Montemor-o-Novo é considerada como média-baixa. 

                                                           
53 Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, coma redação do seu artigo 20º que 
lhe é conferida pelo artigo 21º do Decreto-Lei n.º 90/20136, de 19 de julho. 
54 Comando Distrital de Operações de Socorro. 
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Figura 47 - Suscetibilidade a movimentos de massa em vertentes 

Fonte: Municipia, EM, SA (2015) - Município de Montemor-o-Novo - Estudo de Identificação e Caraterização de Riscos 

A gravidades dos danos ao nível da população assume uma expressão residual, situação que resulta diretamente da 

inexistência de quaisquer registos de feridos e/ou mortos associados à ocorrência deste fenómeno. Esta expressão residual 

é igualmente observada ao nível do ambiente, uma vez que não se verificam quaisquer impactes, sendo também considerados 

reduzidos os impactes socioeconómicos, dada a inexistência de registos associados a perdas financeiras e o facto de não 

serem conhecidos quaisquer constrangimentos na comunidade. 

Em resultado do cruzamento do grau de gravidade e de probabilidade com a matriz de risco, torna-se possível classificar o 

risco como baixo, sendo igualmente baixa a vulnerabilidade do concelho à ocorrência deste tipo de fenómenos. 

7.3. RISCOS TECNOLÓGICOS   
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7.3.1. ACIDENTES RODOVIÁRIOS, 
FERROVIÁRIOS E AÉREOS  

 

 

7.3.1.1. ACIDENTES RODOVIÁRIOS   

De acordo com as definições assumidas pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) no seus Relatórios de 

Sinistralidade, o conceito de acidente encontra-se associado, por definição, a uma “ocorrência na via pública ou que nela 

tenha origem envolvendo pelo menos um veículo em movimento, do conhecimento das entidades fiscalizadoras (GNR, 

GNR/BT e PSP) e da qual resultem vítimas e/ou danos materiais.” 

A análise da ocorrência deste tipo de acidentes no concelho teve por base a informação da sinistralidade rodoviária 

disponibilizada pela ANSR para o período compreendido entre 2004 e 2013, tendo sido apenas considerados as ocorrências 

das quais resultaram mortos e/ou feridos graves. 

De acordo com a análise desenvolvida, verifica-se que ao longo deste período ocorreram no concelho um total de 147 

acidentes rodoviários, deles tendo resultado um registo total de 164 feridos graves e 39 vítimas mortais. 

Quadro 46 - Número de feridos graves e mortes no concelho de Montemor-o-Novo (2004 - 2013) 

Ano Mortos Feridos graves Acidentes 

2004 1 17 16 

2005 6 30 24 

2006 4 15 14 

2007 1 15 14 

2008 9 16 14 

2009 7 10 12 

2010 2 22 17 

2011 5 21 17 

2012 1 4 5 

2013 3 14 14 

Total 39 164 147 

Fonte: Municipia, EM, SA (2015) - Município de Montemor-o-Novo - Estudo de Identificação e Caraterização de Riscos 

Importa no presente contexto de análise observar que o ano de 2008 foi o ano em que o registo do número de vítimas mortais 

assumiu maior expressão (9 vítimas), enquanto o ano de 2005 foi o ano com um maior registo de feridos graves (30 feridos).  

Em resultado da análise realizada, torna-se possível concluir que a EN4 se apresenta como sendo a via que maior registo de 

ocorrências de acidentes apresenta (22%), seguindo-se a EN114 e o IP7/A6, onde se verificaram 18% do registo total de 

acidentes ocorridos no concelho ao longo do período considerado.  

As localizações do concelho onde a gravidade dos acidentes foi considerada muito grave estão diretamente relacionadas com 

a EN4 e como IP7/A6, decorrendo desta classificação diretamente do facto dos acidentes ocorridos nestes eixos viários 

estarem associados a registos de vítimas mortais e feridos graves.  
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De acordo com a informação disponibilizada nos relatórios de sinistralidade da ANSR, nomeadamente a informação relativa 

a acidentes que envolvem feridos graves e /ou vítimas mortais, não se identificam no concelho quaisquer pontos negros55 em 

termos de acidentes rodoviários, embora se verifique a existência de um troço crítico na EN114, designadamente na 

proximidade do seu km 160. 

 
Figura 48 - Distribuição espacial dos acidentes envolvendo feridos graves e/ou mortos e respetivo indicador de gravidade (2004-

2013) 

Fonte: Adaptado de Municipia, EM, SA (2015)  - Estudo de Identificação e Caraterização de Riscos 

Tendo por base os registos disponibilizados pela ANSR para o período em análise, a probabilidade de ocorrência de acidentes 

rodoviários no concelho de Montemor-o-Novo é considerada como média.  

Em matéria de danos associados à ocorrência de acidentes rodoviários, importa referir que a gravidade associada à população 

é acentuada, devido ao elevado número de feridos e vítimas mortais.  

                                                           
55 De acordo com a ANSR, um ponto negro corresponde a um lanço de estrada com o máximo de 200 metros de extensão, no qual se registou, pelo menos, 
5 acidentes com vítimas, no ano em análise, e cuja soma de indicadores de gravidade é superior a 20. 
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Em matéria de socioeconomia, os impactes dos acidentes rodoviários assume uma expressão moderada, uma vez que da 

sua ocorrência resultam perdas financeiras. A expressão dos danos em termos ambientais é considerada residual, uma vez 

que não estão identificados impactes no meio ambiente. 

Em resultado do cruzamento do grau de gravidade e de probabilidade com a matriz de risco, torna-se possível verificar que o 

risco associado à ocorrência de acidentes rodoviários no concelho de Montemor-o-Novo pode ser classificado como 

moderado. 

Relativamente à vulnerabilidade do concelho à ocorrência de acidentes rodoviários, poder-se-á referir que as vias que 

apresentam uma maior vulnerabilidade são a EN4, o IP7/A6 em toda a sua extensão, e ainda a EN114, entre a EN370 e 

Arraiolos.  

7.3.1.2. ACIDENTES FERROVIÁRIOS   

Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 394/2007, de 31 de Dezembro56, na sua redação atual, entende-se por “acidente 

grave no âmbito ferroviário”, “qualquer colisão ou descarrilamento de comboios que tenha por consequência, no mínimo, um 

morto, ou cinco ou mais feridos graves, ou danos significativos no material circulante, na infraestrutura ou no ambiente e 

qualquer outro acidente semelhante com impacte manifesto na regulamentação de segurança ferroviária ou na gestão da 

segurança.” 

Com base na informação disponibilizada pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), constante dos relatórios anuais 

de segurança dos transporte ferroviário para o período compreendido entre 2006 e 2013, 

  não se verifica existência de quaisquer acidentes ferroviário no concelho de Montemor-o-Novo , considerando-se por isso 

que a probabilidade de ocorrência é baixa. 

Relativamente à gravidade dos danos decorrentes da ocorrência de acidentes ferroviários na população, esta é  residual, uma 

vez que não existem quaisquer registos de feridos e/ou vítimas mortais. É também residual a gravidade ao nível do ambiente, 

uma vez que não se verifica a existência de quaisquer impactes, sendo reduzidos os impactos em matéria socioeconómica.  

Observada a articulação entre o grau de gravidade e de probabilidade da ocorrência deste tipo de acidentes com a matriz de 

risco, é possível classificar como baixo o grau de risco associado aos acidentes ferroviários. 

Relativamente à vulnerabilidade do território concelhio à ocorrência de acidentes ferroviários, e apesar de não existirem 

quaisquer registos no concelho, importa referir a existência das linhas ferroviárias do Alentejo e de Évora que atravessam o 

concelho e a estação ferroviária de Casa Branca, que é única estação em funcionamento no concelho. 

                                                           
56 Transpõe parcialmente para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2004/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril, relativa à segurança 
dos caminhos de ferro da Comunidade, e que altera a Diretiva n.º 95/18/CE, do Conselho, de 29 de julho, relativa à repartição de capacidade da infraestrutura 
ferroviária, à aplicação de taxas de utilização da infraestrutura ferroviária e à certificação de segurança. Alterado pelo Decreto-Lei n.º 114/2009, de 18 de 
maio e pelo Decreto-Lei n.º 151/2014, de 13 de outubro. 
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7.3.1.3. ACIDENTES AÉREOS   

Em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 318/99, de 11 de agosto57, entende-se por acidente “um acontecimento 

relacionado com a operação de uma aeronave ocorrido entre o momento em que uma pessoa embarca com a intenção de 

voar e o momento em que todas as pessoas que embarcaram com essa intenção tenham desembarcado e no qual (…) uma 

pessoa tenha sofrido lesões mortais ou tenha ficado gravemente ferida (...),Uma aeronave tenha sofrido danos ou falha 

estrutural (…), uma aeronave tenha desaparecido ou ficado totalmente inacessível.” 

Este tipo de acidentes constitui um risco potencial para gerar danos críticos ao nível da população, sobretudo quando se 

atende ao elevado número de mortos e feridos graves que podem provocar.  

No concelho existem  dois aeródromos, o aeródromo municipal da Amendoeira58, localizado na freguesia de Foros de Vale 

de Figueira, na envolvente próxima do traçado da EN114/IC10, e o aeródromo particular da herdade Pinheiro e Cavaleiro, 

localizado na freguesia do Ciborro, na envolvente imediata da Barragem da Atabueira (vd. figura seguinte). 

 

                                                           
57 Estabelece os princípios reguladores da investigação de acidentes e incidentes com aeronaves civis e cria um gabinete responsável pela prevenção e 
investigação desses acidentes e incidentes. Alterado pelo Decreto-Lei n.º 149/2007, de 27 de abril. 
58 O aeródromo da Amendoeira é uma infraestrutura municipal e localiza-se a norte da sede de concelho, nele se encontrando presentemente instalado o 
Centro de Desportos Náuticos  
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Figura 49 - Localização dos aeródromos existentes no concelho e áreas de maior suscetibilidade 

Fonte: Municipia, EM, SA (2015) - Município de Montemor-o-Novo - Estudo de Identificação e Caraterização de Riscos 

Para além das áreas associadas a estes aeródromos, o concelho apresenta suscetibilidade à ocorrência de acidentes aéreos 

com aeronaves, devido a ser atravessado pelos corredores aéreos relacionados com o trafego dos aeroportos de Lisboa e 

Faro. 

Tendo presente a informação disponibilizada pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves 

(GPIAA)59 existe apenas uma ocorrência de acidente aéreo no concelho, envolvendo uma aeronave civil, do qual há a registar 

duas vítimas mortais, não tendo envolvido para além destas, quaisquer outras vítimas, danos em equipamentos ou 

infraestruturas.  

Face aos registos existentes, a probabilidade de ocorrência de acidentes aéreos no território concelhio é considerada baixa. 

A gravidade dos danos associados à população é acentuada, sendo de referir que, numa perspetiva socioeconómica, os 

impactos gerados por este tipo de acidentes assume uma expressão moderada, considerando-se como residual a gravidade 

dos danos em termos ambientais. 

Como resultado do cruzamento do grau de gravidade e de probabilidade da ocorrência de acidentes aéreos no concelho o 

grau de risco associado a este tipo de acidentes é classificado como moderado.  

Avaliada a vulnerabilidade, do cruzamento de uma faixa de 2000 m por 100 m com os equipamentos e infraestruturas 

existentes, importa referir a existência de uma linha elétrica de média tensão na rota de descolagem da pista existente no 

aeródromo da Herdade Pinheiro e Cavaleiro, desenvolvendo-se o seu traçado a cerca de 370 m a NNW da pista, e a 

proximidade da pista à albufeira (cerca de 250 metros). 

Relativamente ao aeródromo da amendoeira, importa salientar, a sua proximidade ao traçado da EN114. Sendo igualmente 

de referir que em nenhum dos aeródromos são afetadas habitações ou quaisquer outros elementos tidos como estratégicos 

e considerados como vitais e/ou sensíveis para as operações de proteção civil e socorro. 

7.3.2. ACIDENTES NO 
TRANSPORTE TERRESTE DE 
MERCADORIAS PERIGOSAS  

 

Tendo presente o disposto na alínea c) do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 41-A/201060, de 10 de abril, referente ao transporte 

terrestre de mercadorias perigosas, importará referir que se entendem por mercadorias perigosas “quaisquer matérias, 

objetos, soluções ou misturas de matérias cujo transporte é proibido ou objeto de imposição de certas condições nos anexos 

I e II”.  

A ocorrência de acidentes relacionados com o transporte terrestre de mercadorias perigosas foi objeto de avaliação utilizando 

como informação de base os elementos disponibilizados pelo CDOS de Évora relativamente ao período compreendido entre 

                                                           
59 Os dados são referentes ao período compreendido entre 6 de março de 2010 e 3 de janeiro de 2015. 
60 Alterado pelo Decreto-Lei nº 206-A/2012, de 31 de agosto, pelo Decreto-Lei nº 19-A/2014, de 7 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei nº 246-A/2015, de 21 de 
outubro. 
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2005 e 2014, a rede viária concelhia, a contagem de veículos realizada pelos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo 

em 2013, a localização dos postos de combustível existentes no concelho, a listagem de matérias perigosas que circulam no 

concelho disponibilizada pela Câmara Municipal de Montemor-o-Novo e ainda a informação prestada pela empresa CP Carga 

relativa ao transporte ferroviário. 

De acordo com a contagem dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo realizada junto ao cruzamento entre a EN4, 

EN114 e a EN2, foi contabilizada uma média diária de 98 veículos pesados61 de matérias perigosas a circular nesta zona de 

entrada na cidade. O quadro seguinte identifica as matérias perigosas transportadas através da rede viária concelhia, os 

principais trajetos e a frequência com que estes transportes se realizam. 

Quadro 47 - Matérias perigosas que circulam no concelho de Montemor-o-Novo 

Empresa  Frequência 
Local de 

Passagem 
Código ONU 

Código 
de 

Perigo 
Designação 

Auto Sog Bimensal 
Santiago do 
Escoural 

1202 3 Gasóleo 

Nova AP - Fábrica de Nitrato de 
Amónio de Portugal, S.A. 

< 1 cisterna/mês A6 2031 8 Ácido nítrico a 60% 

Camidis, Lda. 1 a 2 vezes/mês Cidade / concelho 1965 2 
Hidrocarbonetos gasosos em mistura 
liquefeita 

BP Portugal S.A. - através da 
Transportes J. Amaral 

Diariamente EN 4; EN114; A6 

1202 3 Gasóleo 

1203 3 Gasolina 

1965  GPL 

ADP Fertilizantes 
Quase 
diariamente até 4 
carros 

A6 2031 8 Ácido Nítrico 

Anceral Comércio de Sistemas de 
Higiene, Lda 

Sem informação Cidade / concelho 

1206 3 Líquido Inflamável; NSA 

1219 3 Isopropanol (álcool isopropílico) 

1300 3 Sucedâneo de essência de terebentina 

1384 4,2 Diotionito de sódio (hidrosulfito de sódio) 

1719 8 Liquido alcalino caustico, N.S.A. 

1760 8 Liquido Corrosivo, N.S.A. 

1779 8 Ácido fórmico 

1789 8 Ácido clorídrico 

1791 8 Hipoclorito em solução 

1805 8 Ácido fosfórico em solução 

1814 (8) Hidróxido de potássio em solução 

1823 8 Hidróxido de sódio, sólido 

1824 8 Hidróxido de sódio em solução 

1903 8 Desinfetante Liq. Corrosivo, N.S.A. 

1950 2,2 Aerossóis asfixiantes (5A/F) 

1987 3 Álcoois, N.S.A. (Iso propano) 

1993 3 Liquido inflamável, N.S.A. 

2014 5,1(8) 
Perox. Hidrog. Soluc. Aquosa 20%. 
C/Max 6% P. 

2031 8 
Ácido Nítrico, C/Exl.A.N.Fum. Verm., 
C/7%M 

2491 8 Etanolamina ou Etanolamina em solução 

                                                           
61 Valor médio obtido com base nos dados referentes à contagem realizada entre as 7h00 e as 19h00 (uma hora diária) durante um período de 12 dias úteis. 
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Empresa  Frequência 
Local de 

Passagem 
Código ONU 

Código 
de 

Perigo 
Designação 

2541 3 Terpinoleno 

2693 8 Hidrogenossulfitos Sol. Aquosa, N.S.A. 

2920 8(3) Liquido Corrosivo Inflamável, N.S.A. 

2922 8(6.1) Líquido corrosivo, Tóxico, N.S.A. 

2924 3(8) Liquido Inflamável Corrosivo, N.S.A. 

3077 9 
Mat. Perigosa P.V. Ambiente. Solida, 
N.S.A. 

3082 9 Mat. Perigosa P.V. Ambiente, Liq., N.S.A. 

3109 5.2(8) Peroxido Orgânico Tipo F, Liquido 

3149 5,1(8) 
Perox. Hidrog. Eacidoperoxiac. Mist. 
Estabil 

3253 8 Trioxossilicato de Dissodio 

3260 8 
Solido Inorgânico Corrosivo, Ácido, 
N.S.A. 

3262 8 
Solido Inorgânico Corrosivo, Básico, 
N.S.A. 

3264 8 Liq. Inorgânico Corrosivo, Acido , N.S.A. 

3265 8 Liq. Orgânico Corrosivo, Ácido, N.S.A. 

3266 8 Liq. Inorgânico Corrosivo, Básico, N.S.A. 

3267 8 Liq. Orgânico Corrosivo, Básico, N.S.A. 

3289 6.1(8) Liq. Inorgânico Tóxico, Corrosivo, N.S.A. 

3295 3 Hidrocarbonetos Liq., N.S.A. (Nafta) 

EuroResinas Pontual A6 e EN4 1230  Metanol 

GJR - Pirotecnia e Explosivos, SA Pontual Cidade/concelho 

0027 1,1 D Pólvora negra, 

0028 1,1D Pólvora negra comprida 

0029 1,1B Detonador não elétrico 

0030 1,1B Detonadores elétricos 

0065 1,1D Cordão detonante 

0081 1,1D Explosivo Desmonte Tipo A 

0105 1,4S Rastilho 

0241 1,1D Explosivo Desmonte Tipo E 

0323 1,4S Cart. Para piromecanismos 

0331 1,5D Explosivo desmonte Tipo B 

0335 1,3G Artifício Divertimento 

0336 1,4G Artifício de divertimento 

3660 1,4B Conj. Detonad. Não elétrico 

0361 1,4B Conj. Detonad. Não elétrico 

0454 1,4S Inflamador pirotécnico 

Petrin - Petróleos e Investimentos, 
S.A. 

Sem inf. 
A6 

1202 
 Gasolina (916 m3) 

A6, EN2  Gasolina (122m3) 

Fresenius Medical Care Portugal, 
S.A. 

3 a 5 vezes por 
semana 

EN114, A6 

3149 5,1(8) 
Peróxido de Hidrogénio e ácido 
peoxiacético em mistura 

1814 8 hidróxido de Potássio em solução 

3265 8 
Líquido Or5gânico Corrosivo, ácido, 
N.S.A. 

Pontualmente Cidade/concelho 1965  Gás Propano 
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Empresa  Frequência 
Local de 

Passagem 
Código ONU 

Código 
de 

Perigo 
Designação 

Tutigas - Distribuição de 
Combustíveis, Lda. 

1965  Gás Butano 

Repsol YPF Lubrificantes e 
Especialidades, SA 

330 vezes/ano EN 4; A6 3257  
Líquido transportado a quente, N.S.A. A 
temperatura igual ou superior a 100ºC 

Solvay Portugal, Produtos 
Químicos, SA 

Sem informação EN4; A6 1824  Hipoclorito de sódio em solução 

Transportadoras da REN: (Molgás e 
J. Barroso) (Galp Gás e EDP Gás) 

Sem informação Cidade/concelho 1972 2/3F Gás natural liquefeito, refrigerado 

Norticor - Sociedade Comercial de 
Tintas, Lda. 

Sem informação Cidade/concelho 1263 3 
Tintas ou matérias aparentadas com 
tintas 

SEC - Sociedade de Explosivos 
Civis, SA 

Sem informação Cidade/concelho 

  
Austrogel G1 - Explosivo gelatinoso para 
desmonte de rochas e minérios 

  
Austinite - Agente explosivo tipo ANFO 
(Desmonte de rochas e minérios) 

  
Emulex/Emuline - Emulsão explosiva 
sensível ao detonador (Desmonte de 
rochas e minérios) 

  
Detonadores eléctricos - iniciação de 
produtos explosivos 

Selectis Produtos para Agricultura, 
S.A. 

Sem informação Cidade/concelho 

1307  Xilenos; Dimetilbenzenos 

1993  Aderentes 

1350  Enxofre sólido 

2757  Pesticidas muito tóxicos 

2902  Pesticidas muito tóxicos 

3017 3; 4,1 Pesticidas muito tóxicos 

3018 6,1; 9 Pesticidas muito tóxicos 

3077  
Mat perigosas do ponto de vista do 
ambiente, sólidas - cloreto mercuroso 

3082  
Mat perigosas do ponto de vista do 
ambiente, Liquidas 

Praxair Portugal Gases, S.A, 5 Vezes / ano Cidade/concelho 

1001  Acetileno Dissolvido 

1956 2,2 
Mistura de Dióxido de carbono com 
oxigénio e com Azoto 

1972  Metano Liquido Refrigerado 

Fonte: Municipia, EM, SA (2015) - Município de Montemor-o-Novo - Estudo de Identificação e Caraterização de Riscos 

Em resultado da informação disponibilizada, é possível constatar que o transporte de mercadorias perigosas no concelho se 

encontra frequentemente associado ao transporte de combustíveis (gasóleo, gasolina e GPL), de ácido nítrico, e ao transporte 

de líquido transportado a quente, N.S.A. a temperatura igual ou superior a 100 °C, sendo igualmente importante identificar os 

postos de abastecimento e depósitos de combustível existentes e as vias que lhes estão associadas (vd. figura seguinte). 
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Figura 50 - Postos de combustível e suscetibilidade de troços críticos  

Fonte: Municipia, EM, SA (2015) - Município de Montemor-o-Novo - Estudo de Identificação e Caraterização de Riscos 

O IP7/A6 apresenta suscetibilidade elevada no transporte de mercadorias perigosas, não apenas pela diversidade de 

mercadorias perigosas que nele circulam, mas também por ser o principal eixo viário de atravessamento do  concelho e de 

ligação ao país vizinho.  

O transporte de mercadorias perigosas acarreta um risco elevado na cidade de Montemor-o-Novo (principalmente na Av. 

Gago Coutinho e da Rua de Aviz (ER2)), dada a elevada frequência e diversidade das matérias transportadas. 

De acordo com a informação disponibilizada pelo CDOS de Évora, entre 2005 e 2014, apenas se registaram dois acidentes 

relacionados com o transporte de matérias perigosas no concelho ( EN4 e EN114 – Herdade dos Padres) . 

No que concerne ao transporte de matérias perigosas através da rede ferroviária, os dados disponíveis indicam que  este tipo 

de transporte não é efetuado. 

Relativamente à  probabilidade de ocorrência de acidentes associados ao transporte terrestre de mercadorias perigosas é 

considerada média. 
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A gravidade dos danos associados à ocorrência deste tipo de acidentes na população assume uma expressão residual, uma 

vez que não existem, quaisquer registos de feridos e/ou vítimas mortais. Esta expressão residual é também assumida ao nível 

dos impactos socioeconómicos, sendo a gravidade associada ao ambiente classificada como moderada. 

Em resultado do cruzamento do grau de gravidade e de probabilidade com a matriz de risco torna-se possível classificar o 

risco como moderado. 

As principais vias rodoviárias do concelho, bem como as áreas edificadas na proximidade das mesmas são as áreas mais 

vulneráveis à ocorrência de acidentes decorrentes do transporte de mercadorias perigosas.  

7.3.3. CHEIAS E INUNDAÇÕES POR 
RUTURA DE BARRAGENS  

 

As causas que podem estar na génese da rutura de barragens são de natureza diversa, podendo um acidente  resultar de 

causas de origem natural ou de intervenção humana. 

As causas de origem natural podem estar associadas à insuficiência na capacidade de vazão dos órgãos de descarga face a 

situações de afluência extraordinária, com o consequente galgamento da barragem, as alterações desfavoráveis do corpo da 

barragem, das suas fundações, encontros e ainda das vertentes das albufeiras, sendo ainda de considerar a ocorrência de 

sismos intensos que possam resultar em solicitações hidrodinâmicas excessivas ou motivar deslizamentos das vertentes das 

albufeiras. 

As causas de origem humana incluem, entre outras, as situações associadas a ruturas decorrentes de atos de guerra ou 

terrorismo, erros de projeto e/ou de construção, assim como deficientes condições de manutenção ou de exploração dos 

órgãos de segurança. 

Para efeitos de análise do risco de cheias e inundações causadas por rutura de barragens foi utilizado o Plano de Emergência 

Interno da Barragem dos Minutos e uma metodologia expedita para a análise dos elementos expostos à eventual rutura da 

Barragem da Atabueira e da Freixeirinha. 

A área inicialmente exposta a uma eventual rutura de barragem da Atabueira e da Freixeirinha considerando uma análise 

esquemática na área próxima ao paramento que consta das figuras seguintes, caracteriza-se essencialmente pela exposição 

dos campos agrícolas adjacentes às barragens com exceção de uma eventual rutura da barragem da Atabueira que afetaria 

a localidade de Ciborro. 
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Figura 51 - Área inundável da Barragem da Atabueira  

Fonte: Municipia, EM, SA (2015) - Município de Montemor-o-Novo - Estudo de Identificação e Caraterização de Riscos 

 
Figura 52 - Área inundável da Barragem da Freixeirinha  

Fonte: Municipia, EM, SA (2015) - Município de Montemor-o-Novo - Estudo de Identificação e Caraterização de Riscos 
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Relativamente à Barragem dos Minutos, a área inundável em caso de rutura é a que se encontra definida no Plano de 

Emergência Interno da Barragem e que está representada na Figura seguinte.  

 

Figura 53 - Área inundável da Barragem dos Minutos 

Fonte: Municipia, EM, SA (2015) - Município de Montemor-o-Novo - Estudo de Identificação e Caraterização de Riscos 

Tendo em consideração a metodologia utilizada, a probabilidade de ocorrência de cheias e inundações na sequência de 

situações de rutura de barragens é considerada baixa, não existindo quaisquer registos deste tipo de ocorrência, que apenas 

poderá verificar-se em situações excecionais. 

Os danos estimados no caso de eventuais ocorrências de rutura de barragens assume uma expressão moderada, 

nomeadamente no que respeita à população afetada e aos aspetos socioeconómicos, sendo reduzidos ao nível do meio 

ambiente. 

Em resultado do cruzamento dos graus de gravidade e de probabilidade com a matriz de risco, resulta a consideração que o 

grau de risco associado à ocorrência de cheias e/ou inundações é moderado.  
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Sob um ponto e vista da vulnerabilidade em eventuais situações de rutura de barragem, e de acordo com o Plano de 

Emergência Interno da Barragem dos Minutos, são afetadas 240 pessoas ao longo do vale a jusante, entre a barragem e 

aponte na EN4 (km 14+350). 

A ocupação humana até à Zona Industrial da Adua é muito reduzida, apenas sendo identificada a presença de população no 

Monte do Melo (5 pessoas) e no Monte da Amoreira da Torre (10 residentes). 

Na Zona Industrial de Adua encontram-se diversas instalações de cariz industrial e uma estrutura edificada claramente 

associada à atividade empresarial, identificando-se na proximidade do Monte da Amoreira da Torre a presença de 

infraestruturas que integram o sistema de abastecimento de água à cidade de Montemor-o-Novo, entre as quais se incluem 

duas captações de água, duas estações elevatórias, uma estação de tratamento de água e um reservatório, para além da 

presença de alguns troços das respetivas condutas adutoras.  

Importará igualmente identificar a presença de uma conduta enterrada ao longo do traçado da EN4. Esta conduta integra o 

sistema de abastecimento de água à cidade, desenvolvendo-se na zona adjacente à Zona industrial da Adua, designadamente 

entre o traçado do IP7/A6 e o Monte da Rata, podendo ser potencialmente afetada pela onda de inundação ao longo de uma 

extensão de aproximadamente 1,63 km. 

Para além das infraestruturas supra mencionadas, são igualmente identificadas algumas pontes e troços da rede viária 

concelhia, importando referir que o seu traçado se desenvolve, em determinadas extensões, em cotas de risco. 

Quadro 48 - Elementos expostos à área inundável - Barragem dos Minutos 

Funções Ocupação 
Pessoas 
afetadas 

Local 

Habitação Temporária 5 Monte do Melo 

Habitação Permanente 10 Monte da Amoreira da Torre 

Estufas Temporária 10 Adua 

Habitação Permanente 5 

Zona Industrial da Adua 

Comércio Temporária 3 

Habitação Temporária 7 

Indústria Temporária 103 

Serviços Temporária 3 

Habitação Permanente 2 Moinho da Ponte de Évora 

Habitação Temporária 10 

Courela de Manteigas Habitação Permanente 1 

Armazém Permanente 1 

Habitação Permanente 2 
Monte da Casa Branca Pintada 

Habitação Temporária 1 

Habitação Permanente 3 Pé de Boi 

Habitação Permanente 3 Crespa da Ribeira 

Habitação Permanente 6 Quinta do Cá Vai 

Habitação Permanente 14 
Monte da Casa Branca Pintada 

Habitação Temporária 2 

Habitação Temporária 2 
Venda do Camelo 

Habitação Permanente 4 

Habitação Permanente 1 Monte da Estrela; Foz da Pontada 

Habitação Permanente 2 Moinho da Pintada 
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Funções Ocupação 
Pessoas 
afetadas 

Local 

Habitação Permanente 2 Courela da Pintada 

Habitação Permanente 2 Monte de Santa Margarida 

Habitação Temporária 2 
Quinta do Canal 

Habitação Permanente 1 

Habitação Permanente 6 Moinho do Bispo 

Habitação Temporária 1 Monte Claro 

Habitação Temporária 5 

Monte da Serra das Vinagras Restaurante Temporária 2 

Habitação Permanente 3 

Habitação Permanente 6 Poço do Ribeiro 

Habitação Permanente 3 Ponte de Alcácer 

Habitação Temporária 1 Ponte C.F. 

Habitação Permanente 4 Porto das Lãs de Baixo 

Ponte / Viaduto Ponte do IP7/A6 1 Montemor-o-Novo / Évora (km 6+200) 

Ponte / Viaduto Ponte do IP7/A6 1 Montemor-o-Novo / Vendas Novas (km 15+850) 

Ponte / Viaduto Ponte da EN 114 1 EN 114 (km 9+350) 

Ponte / Viaduto Passagem Hidráulica 1 Caminho Municipal (km 11+300) 

Ponte / Viaduto Ponte da EN 253 1 EN 253 (junto a Montemor – km 12+850) 

Ponte / Viaduto Ponte do CF 1 Linha de caminho de ferro (km 13+290) 

Ponte / Viaduto Ponte da EN4 1 EN 4 (km 14+350) 

Infraestruturas de comunicação EN 4 1 Margem direita do Rio Almansor, ligando Montemor-o-Novo a Arraiolos 

Infraestruturas de comunicação ER2 1 Margem esquerda do Rio Almansor, junto a Montemor-o-Novo 

Fonte: Municípia, EM, SA, 2015 - Estudo de Identificação e Caraterização de Riscos do Município de Montemor-o-Novo 

Relativamente à Barragem da Atabueira, verifica-se que numa eventual situação de rutura de barragem poderá ser afetada a 

zona norte do aglomerado de Ciborro, abrangendo um total de 127 habitações e uma população estimada em 202 residentes. 

Os elementos expostos a uma ocorrência desta natureza incluem ainda um total de 13 vias, numa extensão total próxima dos 

1650 metros. 

Quadro 49 - Elementos expostos á área inundável - Barragem da Atabueira 

Tipo de equipamento / 
elemento  

Descrição  Quantidade / 
Extensão (m) 

Local  

Edifícios e Habitantes 
Habitações  127 Ciborro 

População 202 Ciborro 

Infraestruturas de comunicação 

Beco da Eira  121 Ciborro 

Beco da Figueira 133 Ciborro 

ER 2 709 Ciborro 

Largo da Casa do Povo  11 Ciborro 

Rua 14 de Agosto 210 Ciborro 

Rua da Barragem 179 Ciborro 

Rua da Escola 42 Ciborro 

Rua do Correio 76 Ciborro 

Rua do Lavadouro 137 Ciborro 

Rua dos Caniços 355 Ciborro 

Rua dos Fundadores de Portugal 450 Ciborro 

Rua Nova 215 Ciborro 
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Tipo de equipamento / 
elemento  

Descrição  Quantidade / 
Extensão (m) 

Local  

Travessa da Comissão de Moradores 3 Ciborro 

Fonte: Municípia, EM, SA, 2015 - Estudo de Identificação e Caraterização de Riscos do Município de Montemor-o-Novo 

No que se refere à Barragem da Freixeirinha, e dada a localização que esta apresenta, apenas são afetados campos e 

estruturas de apoio à atividade agrícola, não se prevendo qualquer interferência com a população, habitações e/ou outros 

elementos. 

7.3.4. ACIDENTES EM ÁREAS E 
PARQUES INDUSTRIAIS  

 

O concelho de Montemor-o-Novo dispõe atualmente de uma zona industrial na proximidade da sede de concelho (Zona 

Industrial da Adua), bem como de algumas indústrias localizadas em solo rural, nomeadamente unidades associadas à 

transformação de cortiça, fornos de carvão  ( Cortiçadas de Lavre e Santiago do Escoural) , e algumas unidades de 

armazenagem que se encontram disseminadas um pouco por todo o território.   

Os acidentes em áreas industriais estão usualmente associados à ocorrência de incêndios, verificando-se que, no período 

compreendido entre 2005 e 2014 ocorreram no concelho de Montemor-o-Novo 12 incêndios industriais, estando estas 

ocorrências distribuídas da seguinte forma: 5 na União de Freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre, 4 na União de 

Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, 2 na freguesia de Cabrela e 1 na freguesia de 

Santiago do Escoural. 

Tendo por base os registos existentes, a probabilidade de ocorrência de incêndios industriais considera-se média. A gravidade 

dos danos associada à população em situações de ocorrência deste tipo de incêndios é reduzida, dada a localização dos 

estabelecimentos, sendo no entanto acentuados os impactos em termos socioeconómicos. 

Importará referir, no presente contexto de análise, que a área mais vulnerável à ocorrência deste tipo de acidentes é a Zona 

Industrial da Adua, onde se concentra o maior número de unidades industriais, sendo igualmente de considerar as indústrias 

da transformação e preparação de cortiça, pela elevada carga térmica associada à matéria prima utilizada. 

7.3.5. ACIDENTES QUE ENVOLVAM 
SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 
(DIRETIVA SEVESO II)  

 

A definição de acidentes de graves envolvendo substâncias perigosas decorre do disposto no Decreto-Lei n.º 254/200762, de 

12 de julho, na redação que lhe é conferida pelo Decreto-Lei 42/2014, de 18 de março, designadamente na alínea e) do seu 

artigo 2º, nos termos do qual estes acidentes são entendidos como sendo “um acontecimento, designadamente uma emissão, 

                                                           
62 Estabelece o regime de prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas e de limitação das suas consequências para o homem e o 
ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2003/105/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, que altera a 
Directiva n.º 96/82/CE, do Conselho, de 9 de dezembro, relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvam substâncias perigosas. 
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um incêndio ou uma explosão de graves proporções, resultante do desenvolvimento não controlado de processos durante o 

funcionamento de um estabelecimento abrangido pelo presente decreto-lei, que provoque um perigo grave, imediato ou 

retardado, para a saúde humana, no interior ou no exterior do estabelecimento, ou para o ambiente, que envolva uma ou mais 

substâncias perigosas”. 

Apesar de não existirem no concelho de Montemor-o-Novo quaisquer estabelecimentos abrangidos pelo diploma legal 

suprarreferido, foram consideradas algumas unidades cuja laboração se encontra associada ao manuseamento de cortiça. 

As unidades industriais em causa encontram-se dispersas pelo território concelhio, estando presentes na zona industrial de 

Adua, na Herdade Vale Cerejo, em Cortiçadas de Lavre, e também no Alto da Mata. A matéria prima principal utilizada nestas 

unidades é a cortiça, um produto facilmente inflamáveis e com elevada carga térmica, pelo que, em caso de incêndio poderão 

constituir um perigo, não só para o estabelecimento, mas também, e sobretudo, para a população envolvente. 

Tendo por base os registos existentes, a probabilidade de ocorrência de acidentes industriais que envolvam substâncias 

perigosas no concelho é considerada baixa, sendo igualmente baixo o grau de risco associado aos acidentes industriais que 

envolvam este tipo de substâncias.  

Com base na situação de referência estabelecida, atendida a localização dos estabelecimentos identificados, e tendo em 

consideração um raio de 60 metros em redor dos mesmos, não são identificados quaisquer elementos diretamente expostos 

à ocorrência deste tipo de acidentes, com exceção das preexistências de edificado localizadas nos arruamentos que servem 

o acesso às unidades industriais instaladas nas localizações supramencionadas. 

7.3.6. DEGRADAÇÃO E 
CONTAMINAÇÃO DOS SOLOS COM 
SUBSTÂNCIAS NBQ63  

 

Não são identificados no território concelhio unidades industriais diretamente ligadas à produção e/ou transformação deste 

tipo de produtos, pelo que o risco de degradação e/ou contaminação a este nível é inexistente. 

Importará no entanto observar que o concelho de Montemor-o-Novo é diariamente atravessado por um significativo número 

de veículos pesados que asseguram o transporte de matérias perigosas, que circulam inclusivamente na cidade de Montemor-

o-Novo, pelo que o risco de contaminação dos solos com este tipo de matérias é uma realidade, sobretudo na envolvente 

imediata dos trajetos que servem a realização deste tipo de transporte. 

                                                           
63 Substâncias NBQ – substâncias nucleares, biológicas e químicas 
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7.3.7. ACIDENTES EM 
INSTALAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, 
ÓLEOS E LUBRIFICANTES  

 

Encontram-se presentes no território concelhio algumas unidades associadas à armazenagem e comércio de produtos 

explosivos / inflamáveis, nomeadamente postos de abastecimento e armazenamento de combustíveis. 

A instalação e funcionamento deste tipo de estabelecimentos é condicionada ao cumprimento de requisitos específicos em 

matéria de condições de segurança, pelo que os riscos associados ao seu normal funcionamento se encontram minimizados. 

Importa no entanto referir que se encontram presentes no principal eixo viário da cidade ( Avenida Gago Coutinho) 4  postos 

de abastecimento de combustíveis,  

Este eixo viário assume um caráter estruturante e estruturador das ocupações e funções urbanas na sua envolvente, com a 

consequente geração de fluxos viários e pedonais significativos, pelo que a deslocalização destes portos de abastecimento 

poderá e deverá ser equacionada, sobretudo quando se perspetiva num horizonte temporal de curto / médio prazo a execução 

da futura Variante à Cidade de Montemor-o-Novo. 

7.3.8.  INCÊNDIOS E COLAPSOS EM 
CENTROS HISTÓRICOS E EM 
EDIFÍCIOS COM ELEVADA 
CONCENTRAÇÃO POPULACIONAL  

 

O núcleo urbano com maior relevância histórica da cidade de Montemor-o-Novo apresenta-se estruturado em torno da 

envolvente do Castelo e abrange grande parte da cidade que se desenvolve a sul do traçado da Av. Gago Coutinho, 

caracterizando-se pela presença de um relevo com pendentes inclinadas e arruamentos exíguos, sobretudo na envolvente 

imediata e próxima do Castelo.  

Encontram-se nesta zona da cidade alguns equipamentos de utilização coletiva potencialmente geradores de atratividade e 

concentração populacional, entre os quais a Biblioteca, o Museu de Arqueologia, a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, 

o Teatro Curvo Semedo e a Escola Básica nº2, entre outros. 

Tendo em presença os registos existentes, a probabilidade de ocorrência de incêndios e colapsos pode considerar-se média. 

A gravidade dos danos causados na população por este tipo de ocorrências é reduzida, e os impactes socioeconómicos são 

moderados. 

Relativamente à vulnerabilidade à ocorrência de incêndios, importa destacar o significativo número de idosos residentes na 

área, sobretudo pela sua reduzida capacidade de locomoção em eventuais situações de evacuação, sendo merecedores de 

uma particular atenção os estabelecimentos escolares, lares de idosos e/ou locais de reunião.  

Os riscos decorrentes de eventuais ocorrências de incêndios poderão no entanto ser mitigados, uma vez que o quartel de 

Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo se encontra localizado nesta área. 



 
 

 
 

 

  
SISTEMA BIOFÍSICO - 150 

VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARATERIZAÇÃO 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
3/

20
21

 D
P
 

7.3.9. EMERGÊNCIAS 
RADIOLÓGICAS  

 

De acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente, as emergências radiológicas estão associadas a um vasto leque de 

cenários e a uma ampla magnitude de consequências de menor ou maior gravidade. Este tipo de emergências causa impactos 

em larga escala na sociedade, podendo os seus efeitos extravasar o impacto local do evento, chegando mesmo afetar 

sistemas de essenciais à manutenção do tecido social.  

As emergências radiológicas estão, na maior parte das ocorrências, associadas à existência de centrais nucleares, podendo 

no entanto ocorrer situações de emergência associadas a fontes mais localizadas (medicina, indústria, investigação, 

transporte de substâncias radioativas), resultando em situações de risco de dispersão de componentes radioativos que podem 

constituir um perigo para o meio ambiente e para a saúde. 

Relativamente aos efeitos associados a uma emergência radiológica, o grau de risco para qualquer indivíduo está relacionado 

com o grau de exposição. ,. Estes efeitos têm consequências futuras, resultando da exposição a radiações de substâncias 

presentes na atmosfera, no solo ou alimentos e virtude da sua deposição ou lavagem da nuvem radioativa pela chuva, e 

consequente introdução na cadeia alimentar. Importa nesta medida assumir uma implementação rápida de medidas de 

proteção, por forma a reduzir consideravelmente a exposição às radiações e, consequentemente, o risco.  

Apesar de em Portugal não existirem quaisquer instalações nucleares, a ocorrência de acidentes na Central Nuclear de 

Almaraz, localizada na zona de Cáceres em Espanha, a cerca de 300 km de Montemor-o-Novo, poderá em função das 

condições metereológicas existentes, vir eventualmente a ter alguns impactes no território nacional. 

A monitorização da radiação no território nacional é efetuada através da Rede de Vigilância em Contínuo da Radioatividade 

do Ar Ambiente (RADNET), verificando-se que a estação que maior proximidade apresenta ao concelho de Montemor-o-Novo 

é a Estação de Beja. 
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Figura 54 - Localização das estações da RADNET  

Fonte: https://rea.apambiente.pt 

Os valores correspondentes aos níveis de radioatividade no ambiente são disponibilizados diariamente, podendo ser 

consultados em http://radnet.apambiente.pt., verificando-se que, de acordo com os registos referentes aos valores médios 

anuais da taxa de dose de radiação gama no ambiente, os dados recolhidos entre 2010 e 2016 têm assumido uma expressão 

relativamente constante, permitindo assim concluir que não se verificou uma alteração significativa dos níveis de radiação 

gama no ambiente, pelo que a situação se tem mantido normal do ponto de vista radiológico. 

7.4. RISCOS MISTOS   

 

7.4.1. INCÊNDIOS FLORESTAIS   

Por definição, um incêndio florestal “corresponde um fogo incontrolado em florestas, matas e outros espaços com abundante 

vegetação (matos, áreas de incultos e áreas agrícolas)”64. Habituais nas áreas de clima mediterrânico, sobretudo em épocas 

quente e secas, os incêndios florestais podem ocorrer em resultado de causas naturais, mas devem-se, em regra, a 

negligência humana e, em inúmeras situações, a atos de natureza criminosa.  

                                                           
64 In “Guia Metodológico para a produção de Cartografia Municipal de Risco e para a criação de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) de base municipal” 
(Autoridade Nacional de Proteção Civil, 2009). 
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A ocorrência de incêndios florestais foi analisada recorrendo-se para o efeito aos registos referentes às áreas ardidas para o 

período compreendido entre 2001 e 2013, à carta de ocupação do solo e ao modelo digital do terreno.  

Em resultado da análise desenvolvida, torna-.se possível concluir que entre 2001 e 2013 ocorreram no concelho de Montemor-

o-Novo 124 incêndios, que consumiram uma área da ordem dos 5275 ha. O maior número de incêndios no concelho (24) 

ocorreu em 2003, ano em que se registou uma das maiores ondas de calor no território nacional, resultando numa área ardida 

de cerca 3702 ha. 

De acordo com a carta de perigosidade do Plano Municipal de Defesa das Florestas contra Incêndios, as zonas com 

perigosidade mais elevada situam-se na Serra de Monfurado, nas encostas das ribeiras da Marateca e São Martinho e na 

área do Godeal e Chapelar a poente do Ciborro. 

Tendo como referência os registos existentes, concluiu-se que a probabilidade de ocorrência de incêndios florestais no 

concelho é considerada como média-baixa. 

Relativamente à gravidade associada à população esta é residual, uma vez que não se verifica a existência de quaisquer 

registos que incluam feridos e/ou vitimas mortais.  

Os impactos socioeconómicos consideram-se moderados, uma vez que existe alguma perda financeira, e uma vez que 

poderão existir alguns impactes, ainda que sem efeitos duradouros no ambiente, a gravidade é também moderada. 
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Figura 55 - Perigosidade de incêndio florestal 

Fonte: Plano Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios, 2017 

Resulta do cruzamento do grau de gravidade e de probabilidade com a matriz de risco a consideração que o concelho pode 

ser classificado como sendo de risco baixo à ocorrência de incêndios florestais.  

Relativamente à vulnerabilidade à ocorrência de incêndios florestais, verifica-se que os elementos expostos nas área de 

perigosidade de incêndio “muito alta” correspondem a habitações isoladas. 

7.4.2. DEGRADAÇÃO E 
CONTAMINAÇÃO DE ÁGUAS 
SUPERFICIAIS  

 

A degradação e contaminação de águas superficiais resulta sobretudo da realização de atividades humanas, estando as 

mesmas associadas aos processos industriais e agropecuárias. 

De facto, Montemor-o-Novo apresenta-se como um território onde a componente agrícola, pecuária e florestal manifesta uma 

forte dinâmica, decorrendo do exercício destas atividades, sobretudo da atividade agrícola, a utilização de produtos 

fertilizantes, com particular incidência nas áreas associadas a regimes de produção intensivos. 
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O recurso à crescente utilização deste tipo de produtos incorre num risco de contaminação dos solos e, consequentemente, 

das águas superficiais (escorrência) e subterrâneas (infiltração). O risco de degradação e contaminação de águas superficiais 

não se esgota no entanto na utilização deste tipo de agroquímicos, sendo igualmente relevante o risco de contaminação 

associado à gestão dos efluentes das explorações pecuárias. 

O concelho de Montemor-o-Novo, não obstante apresentar um povoamento fortemente concentrado nos principais 

aglomerados urbanos do concelho, caracteriza-se pela presença de um significativo número de habitações dispersas pelo 

território. Este grau de dispersão, implica que a existência de habitações que não são abrangidas pelos sistemas municipais 

de abastecimento de água e saneamento, resultando daí a necessidade de recorrer à utilização de soluções individuais de 

tratamento que nem sempre asseguram o cumprimento dos requisitos técnicos ao seu adequado funcionamento, resultando 

num risco acrescido para a contaminação dos solos e das águas superficiais e subterrâneas. 

7.4.3. DEGRADAÇÃO E 
CONTAMINAÇÃO DE AQUÍFEROS  

 

A degradação e contaminação de aquíferos surge como consequência da adição de componentes contaminantes por via 

natural ou artificial, resultando sobretudo de processos de origem antropogénica, resultando o risco de contaminação, bem 

como as suas origens e consequências de forma análoga ao observado na abordagem relativa à degradação e contaminação 

de águas superficiais.  

De acordo com o Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo (ERHSA), o concelho de Montemor-o-Novo 

encontra-se integrado no Sistema Aquífero de Évora-Montemor-Cuba, nele se compreendendo os setores de Montemor-o-

Novo, do Escoural e de Cuba. 

Embora se possa referir a existência de grandes áreas do concelho onde o nível freático se apresenta muito próximo da 

superfície, resulta do estudo "Cartografia da vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas do concelho de Montemor-o-

Novo” a conclusão que o perigo de contaminação regional das águas subterrâneas é baixo embora, a um nível local, e em 

áreas de maior vulnerabilidade, o perigo de contaminação possa ser importante.  

7.4.4. EROSÃO HÍDRICA DOS 
SOLOS  

 

A erosão hídrica dos solos encontra-se geralmente associada a uma perda excessiva de solo por ação dos escoamentos 

superficiais, resultando da sua ocorrência graves consequências para o equilíbrio e produtividade dos ecossistemas, 

causando um empobrecimento efetivo do solo, podendo inclusivamente, em situações extremas, conduzir à desertificação. 

O concelho de Montemor-o-Novo, pelas características físicas que apresenta, apresenta uma significativa diversidade de 

áreas sujeitas a uma elevada erosão hídrica do solo, nelas se enquadrando algumas das áreas mais declivosas do concelho 

que se encontram associadas aos vales das Ribeiras da Marateca, Labula ou Safira, São Romão e São Martinho e também 

às vertentes da Serra de Monfurado.  
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7.4.5.  DEGRADAÇÃO E 
CONTAMINAÇÃO DOS SOLOS  

 

A degradação e contaminação dos solos pode ter origem antropogénica ou natural, estando neste último caso geralmente 

associada a fenómenos de erosão e/ou erosão hídrica, dos quais decorre um empobrecimento efetivo dos solos e graves 

consequências ao nível do equilíbrio e produtividade dos ecossistemas. 

O risco de contaminação e de degradação dos solos poderá estar associado a focos de poluição resultantes das atividades 

agropecuárias, não apenas por força da utilização de produtos agroquímicos, geralmente associada à produção em regime 

intensivo, mas também devido a efluentes gerados nas explorações pecuárias.  

Importará no entanto não omitir os riscos que se encontram subjacentes à atividade industrial, não apenas os que decorrem 

da sua normal atividade e da possibilidade de ocorrência de acidentes industriais que concorram para a contaminação dos 

solos, mas também os decorrentes da presença de parcelas industriais devolutas que se encontrem desativadas ou 

abandonadas. 
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8. ASPETOS A RETER PARA O 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
DESENVOLVIMENTO 

 

Tendo por base a caracterização e diagnóstico do sistema biofísico do concelho, torna-se importante sistematizar alguns dos 

aspetos que se entendem como sendo de maior relevância para a definição de políticas capazes de promover a salvaguarda 

e valorização dos valores naturais numa ótica de desenvolvimento sustentável. 

Face aos cenários de alterações climáticas que se têm vindo a perspetivar, importa referir a importância do Plano 

Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Alentejo Central (PIAAC-AC) enquanto instrumento orientador para 

a definição de estratégias no âmbito da adaptação às mesmas, ao nível do concelho.  

Neste sentido, importará articular as linhas de intervenção preconizadas com a revisão do PDM, nomeadamente: 

 Promover as culturas tradicionais e valorizar o Montado possibilitando uma coexistência sustentável de diversas 

atividades que se interligam e complementam e a multiplicidade da sua utilização sustentável, assente nas 

componentes da produção florestal, das atividades pecuária e agrícola em regime extensivo, e da potenciação das 

suas mais-valias em termos turísticos; 

 Privilegiar o desenvolvimento de projetos e iniciativas capazes de contribuir para a conservação e divulgação do 

Montado, bem como a valorização do ambiente e da paisagem característica deste sistema agrossilvopastoril, que 

se destaca pela elevada biodiversidade; 

 Reforço da importância do mosaico florestal no concelho, através da promoção da prevalência de variedades 

florestais autóctones na composição do mosaico florestal local, bem como na regulamentação das ocupações e 

utilizações do solo florestal; 

 Diversificar e reduzir os povoamentos em monocultura em especial para espécies florestais exóticas; 

 Promover a adoção de boas práticas nas explorações agrícolas, incluindo a realização de ações de sensibilização 

para a redução da utilização de produtos agroquímicos, através do incentivo à agricultura biológica; 

 Adotar mecanismos de discriminação positiva para os projetos de investimento empresarial e turísticos que 

privilegiem as componentes ambientais, designadamente em matéria de eficiência energética, reaproveitamento de 

recursos hídricos e outras formas de promoção da sustentabilidade ambiental e da salvaguarda dos recursos 

existentes; 

 Integrar os valores naturais mais relevantes na estrutura ecológica municipal, conferindo particular ênfase aos que 

apresentam maior sensibilidade e carecem de maior proteção; 

 Promover e reforçar a gestão ativa e participada dos Sítios de Cabrela e Monfurado, assegurando a recuperação e 

manutenção do estado de conservação favorável dos habitats e populações das espécies ameaçadas e 

características do SICs, através de regras de ocupação e medidas de gestão do território que permitam 

compatibilizar as atividades socioeconómicas com os valores naturais existentes, de forma a garantir a utilização 

sustentável do território; 
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 Salvaguardar a presença do vasto património natural no Sitio de Monfurado, apesar da existência de importantes 

recursos minerais e promover a realização de planos ambientais de recuperação paisagística das áreas que 

estiveram sujeitas a exploração de recursos minerais; 

 Promover o património e os recursos naturais, potenciando a sua valorização em termos turísticos, com especial 

destaque para a avifauna da IBA de Cabrela, habitats e espécies protegidas da Rede Natura 2000, áreas de 

Montado, geosítio da Gruta do Escoural e Rio Almansor, através da criação de ecopercursos, definição de pontos 

estratégicos de observação de aves e outras espécies, dinamização do Núcleo de Interpretação Ambiental, etc…; 

 Potenciar o aproveitamento das características ecológicas singulares dos Sítios de Cabrela e Monfurado bem como 

o seu elevado valor histórico e cultural, reforçando a sua atratividade enquanto destino integrado em circuitos 

turísticos ligados ao turismo de natureza;  

 Valorizar e proteger as linhas de água, açudes e albufeiras enquanto elementos naturais de extrema importância 

ao nível das reservas de água, pela sua função de apoio agrícola, abeberamento de gado, apoio ao combate de 

incêndios, recarga de aquíferos e suporte à biodiversidade; 

 Controlar a contaminação do meio hídrico por descargas pontuais e difusas, estabelecendo na regulamentação as 

condicionantes adequadas em matéria de gestão de recursos hídricos incluindo, por exemplo, as questões de 

valorização agrícola de efluentes pecuários e medidas de salvaguarda das captações de água; 

 Estabelecer condicionamentos à edificação em áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos; 

 Reforçar o grau de cobertura, a capacidade e a eficiência das infraestruturas que integram o sistema municipal de 

drenagem e tratamento de águas residuais, e regulamentar a necessidade de assegurar infraestruturas autónomas, 

racionais e ambientalmente sustentáveis em espaço rural, bem como reforçar a fiscalização das mesmas; 

 Valorizar da albufeira dos Minutos, através da realização de atividades de cariz desportivo e recreativo, sustentada 

na utilização dos planos de água e na requalificação dos troços e das margens que revelam maior aptidão para 

estas atividades, salvaguardando a qualidade ambiental e os valores naturais, tendo presente a sua importância 

para a atividade agrícola e o papel que desempenha enquanto reserva hídrica para o concelho ao nível do 

abastecimento público;  

 Promover a divulgação de ações de sensibilização da população para uma utilização regrada e sustentada dos 

recursos naturais, dando especial importância ao uso da água; 

 Estabelecer condicionantes ao uso e ocupação de solo em zonas inundáveis considerando as alterações climáticas 

e ponderação da necessidade de intervenções infraestruturais de adaptação a cheias e inundações; 

 Promover a utilização de espécies autóctones de interesse ornamental em espaços urbanizados, face ao seu valor 

patrimonial e à sua adaptação às alterações climáticas; 

 Aumentar a capacidade de infiltração do terreno em zonas de potencial inundação localizadas em espaço urbano, 

através da definição de normas para a criação de espaços verdes que permitam uma maior infiltração e/ou 

escoamento das águas pluviais; 
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 Desenvolver ações que visem a redução do agravamento térmico em espaço urbano, através de regulamentação 

que assegure a adequada relação entre cérceas e afastamentos das edificações, garantindo a existência de canais 

de circulação de ar permitindo a sua ventilação, bem como promover o sombreamento dos principais arruamentos 

e espaços públicos;  

 Promover uma mobilidade sustentável, através da realização de campanhas de sensibilização junto da população, 

da instalação de postos de abastecimento de energia para viaturas elétricas, aquisição de veículos elétricos 

municipais, bem como o desenvolvimento de estudo de viabilidade económica para a criação de um serviço de 

transporte público urbano; 

 Delimitar e disciplinar as zonas sensíveis e as zonas mistas tendo por base os mapas de ruído equacionando, 

quando necessário, a elaboração de planos de redução de ruído; 

 Equacionar o estabelecimento de condicionantes ao uso e ocupação de solo em áreas identificadas como zonas de 

riscos e ponderação da necessidade de intervenções de adaptação para a sua mitigação (Ex: áreas inundáveis em 

situações de rutura de barragens; deslocalização dos postos de abastecimento de combustíveis; deslocalização do 

trafego de matérias perigosas (Variante à cidade), etc…). 
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Programa de Ação 2007-2013 – Relatório  

EU (2007) - Projeto GAPS: Inventariação da ictiofauna do Sítio de Monfurado e proposta para a sua gestão.  
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Global (UICN 2016-3) – Lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a conservação da natureza e 

recursos naturais 

Guerreiro, Sílvia; Chambel, António, Duque, Jorge - Caracterização Hidroquímica das Águas Subterrâneas das Rochas 

Cristalinas dos Concelhos de Montemor-o-Novo e Vendas Novas - Nota Prévia  

Í. Dias da Silva, A. Jorge Pinto, M. Mattioli, J. Cid da Silva (2006) - Avaliação do Património Geológico no Rio Almansor 

(Montemor-o-Novo) 

Instituto da Água (AI), 2000 – Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo  

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, (ICNF) - Carta Piscícola Nacional 

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, (ICNF), 2008 - Plano Setorial da Rede Natura 2000  

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, (ICNF), 2006 - Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo 

Central 

Instituto Geográfico Português (IGP) - Atlas de Portugal 

Instituto Tecnológico Nuclear (ITN) - folheto: Radão – Um gás radioativo de origem natural 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), 2002 – “Cartografia da Vulnerabilidade à Poluição das águas subterrâneas 

do concelho de Montemor-o-Novo utilizando o método DRASTIC", 

Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia (LNEG) - SIORMINP - Sistema de Informação de Ocorrências e Recursos 

Minerais Portugueses  

Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia (LNEG), Laboratório de Geologia e Minas (LGM) – Recursos Minerais - O 

Potencial de Portugal 

Municípia, EM, SA - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC), 2015 – Município de Montemor-o-Novo – Estudo 

de Identificação e Caracterização de Riscos para o Município de Montemor-o-Novo 

PROCIV (2014) - Avaliação Nacional de Riscos 

Silva. I, (2007) - Património Geológico e Valorização dos Territórios, in Pedra & Cal n.º 34 abril, maio, junho 2007 

 

Diplomas legais: 

Lei n.º 53/2012, de 5 de setembro - Aprova o Regime Jurídico da classificação de Arvoredo de Interesse Público (AIP) e 

revoga o Decreto-Lei n.º 28 468, de 15 de fevereiro de 1938 

Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março - Aprova o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional e revoga o Decreto-Lei n.º 

196/89, de 14 de Junho 

Decreto-Lei n.º 170-A/2007, de 4 de maio - Aprova o Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por 

Estrada (RPE) e outras regras respeitantes ao transporte rodoviário de mercadorias perigosas 

Decreto-Lei n.º 4/2005, de 14 de fevereiro – Aprova a Convenção Europeia da Paisagem 
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Decreto-Lei n.º 124-A/2004, de 26 de maio - Aprova o Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por 

Caminho de Ferro 

Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio - Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes 

 

 

 

Sites Internet: 

 

http://climadapt-local.pt/manuais/ 

http://estadodebarrancos.blogspot.pt/); 

http://flora-on.pt;  

http://floravicentina.com/  

http://geoportal.lneg.pt/ 

http://geoportal.lneg.pt/geoportal/mapas/index.html?servico=CGP1M 

http://geossitios.progeo.pt 

http://jb.utad.pt 

http://lifecharcos.lpn.pt 

http://naturdata.com 

http://sniamb.apambiente.pt/ 

http://snirh.apambiente.pt/ 

http://www.amanitacesarea.com/;  

http://www.aromaticasvivas.com/; 

http://www.cartapiscicola.org 

http://www.charcoscomvida.org/ 

http://www.confagri.pt/Ambiente/AreasTematicas/Solo/TextoSintese/MedidasTomadas/Pages/default.aspx 

http://www.eurobats.org 

http://www.first-nature.com;  

http://www.flora-on.pt; 

http://www.icnf.pt 

http://www.iucnredlist.org 

http://jb.utad.pt/
http://lifecharcos.lpn.pt/
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http://www.patrimoniocultural.pt/media/uploads/trabalhosdearqueologia/48/5.pdf 

http://www.quercus.pt/artigos-floresta/2411-a-importancia-dos-montados-de-sobro-em-portugal 

https://rea.apambiente.pt 

https://www.ipma.pt/ 

https://www.ipma.pt/pt/oclima/normais.clima/1971-2000/012/ 

www.euronatur.org 

www.charcoscomvida.org 

www.avesdeportugal.info 

www.mitra-nature.uevora.pt;  
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ANEXOS 
 

 

 

ANEXO Descrição 

Anexo I Habitats dos SIC de Cabrela e Monfurado 

Anexo II Espécies de Flora dos SIC de Cabrela e Monfurado 

Anexo III Espécies de Fauna dos SIC de Cabrela e Monfurado 

Anexo IV Cartografia Diretiva Aves 
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ANEXO I 
 

 

 

ANEXO Descrição 

Anexo I Habitats dos SIC de Cabrela e Monfurado 
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Sistema de referência, Datum e Projeção Cartográfica:
PT-TM06/ETRS89, Datum Altimétrico de Cascais

LEGENDA

Habitats dos SIC de Cabrela e Monfurado
Fontes: Limites administrativos:CAOP 2015; ICNF;
Cartografia Oficial 1/10000; Índice Hidrográfico (DGRAH)

Habitat 2260
Habitat 3170 *
Habitat 3260
Habitat 3290
Habitat 4030
Habitat 5210
Habitat 5330
Habitat 6310
Habitat 6420

Habitat 91B0
Habitat 91E0*
Habitat 9230
Habitat 92A0
Habitat 92D0
Habitat 9330
Habitat 9340
Potencial - Habitat 2260
Potencial - Habitat 3170 *

Potencial - Habitat 5330
Potencial - Habitat 6220*
Potencial - Habitat 6310
Potencial - Habitat 6420
Potencial - Habitat 91E0*
Potencial - Habitat 9240
Potencial - Habitat 92A0
Potencial - Habitat 9330
Potencial - Habitat 9340

SIC MONFURADO
SIC CABRELA
Limite do Concelho
Principais Albufeiras
Principais cursos de água

! Principais aglomerados
Rede Ferroviária
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ANEXO II 
 

 

 

ANEXO Descrição 

Anexo II Espécies de Flora dos SIC de Cabrela e Monfurado 
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Sistema de referência, Datum e Projeção Cartográfica:
PT-TM06/ETRS89, Datum Altimétrico de Cascais
Fontes: Limites administrativos:CAOP 2018; Limite SIC: ICNF.
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Halimium verticillatum
Hyacinthoides vincentina

Myosotis lusitanica
Salix salvifolia ssp. australis

ESPÉCIES DE FLORA IDENTIFICADAS NOS SÍTIOS DE CABRELA E MONFURADO

Fonte:  Distribuição de Espécies, Fauna e Flora do Relatório da Diretiva Habitats 2007-2012; http://geocatalogo.icnf.pt/.

Limite do Concelho (CAOP2018)
Limites dos Sitios de Cabrela e Monfurado (ICNF)
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Espécies Prioritárias e mais relevantes - (Anexo II e IV da Diretiva Habitats)
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Sistema de referência, Datum e Projeção Cartográfica:
PT-TM06/ETRS89, Datum Altimétrico de Cascais
Fontes: Limites administrativos:CAOP 2018; Limite SIC: ICNF.

LEGENDA
Narcissus bulbocodium
Ruscus aculeatus

Thymus capitellatus
Spiranthes aestivalis

Euphorbia transtagana
Leuzea longifolia

ESPÉCIES DE FLORA IDENTIFICADAS NOS SÍTIOS DE CABRELA E MONFURADO

Fonte:  Distribuição de Espécies, Fauna e Flora do Relatório da Diretiva Habitats 2007-2012; http://geocatalogo.icnf.pt/.

Limite do Concelho (CAOP2018)
Limites dos Sitios de Cabrela e Monfurado (ICNF)
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Outras Espécies - (Anexo IV e V da Diretiva Habitats)
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Sistema de referência, Datum e Projeção Cartográfica:
PT-TM06/ETRS89, Datum Altimétrico de Cascais
Fontes: Limites administrativos:CAOP 2018; Limite SIC: ICNF.

LEGENDA
Euphorbia transtagana Leuzea longifolia

OUTRAS ESPÉCIES DE FLORA DA DIRETIVA HABITATS IDENTIFICADAS NO CONCELHO

Fonte:  Distribuição de Espécies, Fauna e Flora do Relatório da Diretiva Habitats 2007-2012; http://geocatalogo.icnf.pt/.

Limite do Concelho (CAOP2018)
Limites dos Sitios de Cabrela e Monfurado (ICNF)
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ANEXO III 
 

 

 

ANEXO Descrição 

Anexo III Espécies de Fauna dos SIC de Cabrela e Monfurado 
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LEGENDA
Alytes cisternasii
Bufo calamita

Discoglossus galganoi
Hyla arborea

Hyla meridionalis
Pelobates cultripes

ESPÉCIES DE FAUNA IDENTIFICADAS NOS SÍTIOS DE CABRELA E MONFURADO
Fonte:  Distribuição de Espécies, Fauna e Flora do Relatório da Diretiva Habitats 2007-2012; http://geocatalogo.icnf.pt/.

Limite do Concelho (CAOP2018)
Limites dos Sitios de Cabrela e Monfurado (ICNF)
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Lutra lutra (Lontra)
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Rhinolophus mehelyi
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(Anexos II e IV da Diretiva Habitats)

Rhinolophus euryale (M.Ferradura mediterranico)



Rhinolophus hipposideros
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Myotis daubentonii
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PT-TM06/ETRS89, Datum Altimétrico de Cascais
Fontes: Limites administrativos:CAOP 2018; Limite SIC: ICNF.

LEGENDA
Myotis daubentonii Pipistrellus pygmaeus Eptesicus serotinus

Pipistrellus kuhlii

ESPÉCIES DE FAUNA IDENTIFICADAS NOS SÍTIOS DE CABRELA E MONFURADO

Fonte:  Distribuição de Espécies, Fauna e Flora do Relatório da Diretiva Habitats 2007-2012; http://geocatalogo.icnf.pt/.

Limite do Concelho (CAOP2018)
Limites dos Sitios de Cabrela e Monfurado (ICNF)
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Chalcides bedriagai
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LEGENDA
Chalcides bedriagai Coluber hippocrepis Mauremys leprosa

ESPÉCIES DE FAUNA IDENTIFICADAS NOS SÍTIOS DE CABRELA E MONFURADO
Fonte:  Distribuição de Espécies, Fauna e Flora do Relatório da Diretiva Habitats 2007-2012; http://geocatalogo.icnf.pt/.

Limite do Concelho (CAOP2018)
Limites dos Sitios de Cabrela e Monfurado (ICNF)
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LEGENDA
Ardea purpurea purpurea
Caprimulgus ruficollis

Chlidonias hybrida
Elanus caeruleus

Falco naumanni
Oenanthe hispanica

DISTRIBUIÇÃO DE ESPÉCIES DIRETIVA AVES 2008-2012 
Fonte: Distribuição de Espécies Diretiva Aves 2008-2012 - RN2000; http://geocatalogo.icnf.pt/.

Limite do Concelho (CAOP2018)
Limites dos Sitios de Cabrela e Monfurado (ICNF)
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LEGENDA
Otis tarda
Podiceps cristatus cristatus

Sturnus unicolor
Sylvia cantillans all others

Sylvia melanocephala
Tetrax tetrax tetrax

DISTRIBUIÇÃO DE ESPÉCIES DIRETIVA AVES 2008-2012 
Fonte: Distribuição de Espécies Diretiva Aves 2008-2012 - RN2000; http://geocatalogo.icnf.pt/.

Limite do Concelho (CAOP2018)
Limites dos Sitios de Cabrela e Monfurado (ICNF)
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